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9 Yı Evel Bugün Türk Ordusu Tarihlere 1 
i 

Zor S ğan Bir Ga e eyi Tarihine Kaydet- ; 
m·şti. Ulu Gazinin Anında lşıldıyan Bu 
Kahramanlığı Selam ar Ve Kutlı.11larız. 

Cumartesi ( 4!541) 30 Aaustos 

i 
Lr'~ Hediye k · N 44 J _ uponu o. . 
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r~a -:;::- a;.;..b:- K::ı:·~:l•!.ı°''. çukurlar kapanıyor, gök gU. --= --= : ~-.:--
cate ede hazır bulunu- ;~ t~ c~;•e. yer uğuıtuıa;ı . knrışıy'Or. " Aftonkarahisa.r .. Dum· 
Y duk S e rgu eı de insan etlen tıtriyor ve 1 d Uh 

or • nba..'ı saat 5,30 kum torbaları arkasından kn.n ~ me- upm~ tt mey an m a· 
da topçu ateşimizle taa- Jcri nkıyordu. ~ rebeaı ve onden sonra 
ruz başladı. . ~ii~m~n, ovaya düşmüş bir bulut dli~ıqan ordusunu kami· 

Efendiler 26 27 ağustos gıbı sımsıynh dalgalanıyor, köpürüyor len imha veya eair eden 
günlerinde' ~i iki ·· :e 0 ~u!ut i~in: ı~.ücum kollanmız şim. ve bakıyetiasilyufunu Ak 
.... .L_ •• Y gun ~;ek gıbı dalıp olum karanlığında kıh denize Marmara a döken 
~auıda duşmanın ara- ağızlan gibi çakıyordu. Hala 0 manzaç ~ • y _ 
hisann cenubunda 50 ve rnnın hcybetile vücudumun iirperd·~· : harekabmızı ızah ve tav ıgını .f • . .. .. 1 kt farkında 20 30 kiJometro duyuyorum. Paralanma noktal sı ıçın soz soy eme en 
• ' ld k · an al- k dimi. il ta" • dd ımtidadında bulunan müs- ça ı ·ça sıyahlaşan şarapnel bulutl en m a gnı a e-

kat k t .. ki · ·· arı tahkem cephelerini dü- a • go ~n .ortüyor. dolambaçlı, derim. 
r.-dük M ., )J'ı. lan a·· dar dag gcçıtıcrınde düsman kolla afh il dr.·ünfil 

fur • ag up 0 uş· yaralı ejderhalar ibi ıa" " Her 8 as e ~ • 
Dl d k • k""I g vranıyordu •• ih •d an or usu, uvayı u - 30 ağustosta imlransız sa 1 • DlUf, zar, ı are ve za-
li · · 30 ... t k d Y1 an, akıl- f • dil • 1 yesını agus osa a ar lam sığmıyan, ne varsa hepsini bird erle tetviç e mıf o an 
Asbhanlar civannda ihata ynp~ıştık. Keçilerin bile geçemiyece~~ bu harekit Türk orduau
ettik. 30 ağustosta icra keskin kayalıklar üstünde mahmuzln~ı nun Türk zabitan ve ku· 
ettiğimiz muharebe neti- a!l~nnm kan.nl~nna dalmış süvarilc- manda bey'etinin yüksek 

• nmız, dolu dızgın uçuyor, kaçan y cesınde "buna Başkuman- nan sürülerinin nrknsma d .. t""k u kudret ve kahramanbğını 
d uh b 

• uş u çc doğ. • dah b" 
an m are esı unvanı ramşlarm en korkunç sahneleri b 1 tarihte bır a tes ıt 

verilmiştir" düşman ku· yordu. aşı- eden mu~z7am bir eserdir. 
vayı asliyesini im.ha ve Dünyanın ~i~ bir muharebesinde bu- Bu eser Tilrk milletinin 
esir ettik. Düşman ordu· nun lıadar bırlık o~ma~ştır. B:ışku- hürriyet ve istiklil fikri-
• b k d h.., ·ı rnandanmdnn mekkarecı neferine ka· 
u a uman !n. gın~ ı a dar hütün Türk ordusu tek bir kal nin !ayemut abiClesidir. 

eden ceneral 1 nkopıs de vuruşunu duyarak kovah ... ·ord H P bu eseri vücuda getiren 
il d bil 1 b

. . . .J u. er b 

d
sera meyanı~a a o - 1~;ımı~ canlı ~ir ltin nanıhsı olmuştuk. ir milletin evla~ı, bir or-
u. Demek ki ta:.-ıvvur ~ zun nnn sırtlarına saplanıyor, sa . dunun başkumandanı ol

eltiğimiz netice.: ~ \ :iye, lamyordak. ~~anmış köyler, zulüm~e duö-nmdan ilelebet nies'ut 
bes .. d -11--mı.:: oidu parçalanmış nrneler gördük~e alevi . a-~ gun e illl.11 -s • ··rı · d n·· ' mız ve bahtı•yanm . , u enryor u. uşman bulut gibi bf • 

• Gazı M. lt.cmal • bulutun içinde şimşek gı"b· "d'k ~. 0 
· Gazi M. Kemal · ı ı ı . O gun •• •• o meydanda neticelerin en sa ı ' ...._ _____________ _, 

BÜYUK GUN en kat'isi alınıyordu. :. n ısı ve şerefli bir ~ri~ ~~r~n o ~ferin doku· 
Güneşe bakmak için nasıl ışığın pa· Bütün ordu rüzgarlara gem vurmu ~uncu .Yıl . do::ı~~~dur. Dunya yaradı· 

lıltısını söndüren camlnr kullanılırsa, gibi atlısı, ynyam hep birden, bir hi ~ ~hberı eşı du) ~ m_ı~an .. bu_ zafer, g~r~· 
büyük vak'nlnrı tarih mucizelerini de da Yunanlı), sürüyorduk za ye doğru b[r çıg gıb buyüycrek gıdı· 
biitü h •b ti !I k caklamak için za- 30 ağustos sade bir h • . yor. Biz, ne kndar çalı§Sak onu bütün 

n C) e erı e u • d . ·d ' . arp 7..nfen ve büyüklüğile göremeyiz. Yarınki nesil· 
ltlanın arkasından seyretmek lazım u. o rne) anda yerlere serılen yalnız y 1 • .• . 1 • . 

Uı ·· ·· h d d ··ıd · 
0 

.. U· erın tnln seyr '\e an ayış zevkınde bız· 
u dnğlnrn tırmananların goruş . u nan or usu egı ı. gun orada ilik d .. .. .. c f"l .. .. .. - .. . 

d 
. . • e- en ustundur. çere ı e oğundagumüz 

utlnn kısadır Uzaklaşmadan çıktık- mızı yagmaya kalkışan dünyanın ya f • 1 1 .. ··k b" h" . . d" 

1 
• • ·· ·· ı d b b . • . • ıa erın şan ı >UYU ır L<ıscsı de sım t arı dağın bü-..·üldüğiınu goremcz er. nsı a era er yenılmıştı. Gene bu d 1 d tan :. 

30 
.J - • f J • • • •• •• za· o mey an ar a ya kahramanlann· 

ağustos zaferinin yarattıgı harikayı er edır kı cmhnın butun mazlum m·ı d T ·ı .11 • . . . . . ı · ır. am manası e mı et muharebesı 
ııhınlere sı"dırabilmek ıçın de aradan letlerı krmıldamışlar. boyunlanndak· 1 30 - t f . d 1 "' • b .. - . t•ı • . . 

1 
. . ı o an agus o~ z:ı crın e o meçhu 

Yılların geçmesi şart oldugunu ugun agır ı ı a zıncır ennr zorlamıslarclı u h t "ki · b .. ilk" b" B .. H" tt k.. .. 'S • uıc me tı erın uy payını unutma· 
ıssediyoruz. u ,un ın e op~r~n. isyan denizi. mak ve sağ kalnnlann minnetini o me-

26 ağustos sabahının alaca karanlı- Mısırda saHulan ıstıklal fırtınası 0 z 1 d b" madalya ·bi k 
- .. ··1t·· .. b"·t·· f .. . . d 1 - :ar ar a ır gı asma vatan 
gında başlıyan top guru usu u un za er guneşmın ay ın lf:,'lnda kendi ccvwisile yannn her kalb' bo d 
Y · b h ı ı ·· ·· k t 1 "" ın ren ur. 

Unan cephesini zelzeleye vermış, u a \ arını gormuş, ur u uş tepc~!:ae Zafer fidanını onlar kanlarile sularnı~ 
sarsıntılarla dünyad~ ik_b~ bir yam· çıkan y~I;.: bul~~ş.!u • .. w lardı. Açan çiçeklerin çelengi de onl~-
dıhş kaynaşması geçırmıştı. Tıpkı ya· Bugun, en buyuk Turk çocugunun nn topraklarını süslemelidir. ı 
radıhş devrinde oJdubra gibi çukurlar ilham ve himmetile bize hür bir vatan. Set~aA 

'"Sivasa gidiyoruz!,, 
"Erzuruma da tf' • 
dec~itz Paşamt,, 

ismet Paşanın bugün 
söyliyeceği nutuk 41 
sayıf adan mürekkeptir. 

Şumendufer styasetinin yeni 
bir zaferine koşl!n ismet Pata 

"Hergün yeni bir 
adı atıyor, daima 
ileri gidiyokuz,, di-

yordu. 
Zafer ve Tayyare bayramına 

tesadüf eden bugün, ayni zaman· 
da bmet Paşa hükumetinin Şi· 
mendifer siyasetinin de sayılı 
günlerinden birisi oluyor. 

muhaliflerin bütün tenkitler.ine 
rağmen kat'i bir aım ile devam 
eden bu siyaset, bu g.ün Siva.sa 
ıevkettiği lokomotifle büyUk 
zaferlerinden birisini kaydediyor. 

Bugiin ismet Paşa haz· 
retleri Ankara-Sivas hatbnın 
kn~at resmini yaphktan sonra 
uzun bir nutuk irat ederek dev
letin siyasetini izah edecek, mu
halefet ve tenkitlere cevap ve

recektir. 
Ankara muhabirimfa:io bu ha

susuıi çektiği telgrafı dercedi· 
yotuz :· · 

Ankara, 29 (Vakit) - Uçün· 
dl tren vaktinde geldi. ismet 
paşa yollacda alkıılandığı gibi 
burada -vekiller, büyük erklnı 

harbiye reisi, meb'uslar, büyük bir 
kalabalık tarafındnn karfılandı 
lımet pa,a erkanı barl>iye reisini 

otomobiline alarak" Sivasa gidiyo· 
ruz, dedi. Fevzi Paşa da:"Enuruma 
da gideceğiz paşam,, dedi. Vekiller 

Heyeti vekile içtima akti için 

Maarif Vekili 
Bern sefırı oluyor yerine 

Nafi Atuf Bey geleoek 
Ankara, 29 (Vakıt) - Maarif 

vekili Cemal Hüsnü Beyin Bern 
elçiliğine tayin olunacağına dair 
verdiğim h:ıber tahakkuk etmek
tedir. Burada bu tayinin tasdika 
arzolunduğu söylenmektedir. Ye· 
rine Erzurum meb'usu Nafi Atuf 
Bey gelece!<tir. 

Makb e H. 
Yeni fırkenm lstenbut şehir 

meclisi namzedi 
Ankara, 29 (Vakıt)- Serbest 

Cümburiyet fırkasının lslanbul 
tehir meclisi için göstereceği 
nam:ı.ellerden birisi Gazi hazret
lerinin hemşireleri Makbule H. 
efendidir. 

baıvekiilete gitmişler. Bu içtima• 
da Iran vaziyeti ve maarif veki· 
linin sefateti konuşulduğu ıayi• 
dir tren de konsorsyom re1sı 

Murullah Esaat beyde Terdi. Barı 
mühim mali mesailin müzakeresi 
tahmin olunuyor. Nurullah bey, 
pazartesi lstanbuldaki içtimada 
bulunmak fizre bu akşam avdet 
decekti. tahmin olunduğuna gö
re mllı:al<ere mevzuu piyasnya 
f,zla miktarda ingfüz Jirası gel· 
mekte olmasından mutevellit 
yeni vaz:iyctle alakadardır. 

Isn1et paşanın nutku 
ismet paşanın nutku hazır• 

lanmıştır. Bu nutuk 41 Sayıfodır 
alb bin kelimeden fazla tahmin 
olunmaktadır nulukta son za
manlarda hükümete karşı yapı· 
lan tenkidata bilhassa şimen· 
düfer siyaseti etrafında söyle
nen sözlere cevap teşkil eden 
fikir ve mötalealar, deliler var• 
dır. nutuk başlıca ıu esaslan 
ihtiva etmektedir. Devlet niçin 
kendisi demir yolu yaptırmıya 
mecbur olmuştur? Ecnebi aer· 

mayesi memlekete girmek için ne 
gibi müşkülat göstermiştir? Iı
tikrazlar memlekete ne gibi fe
na şerait tahmil etmiştir1' Tür• 
kiyede ecnebi sermayesinin muh· 
telif şekillude faaliyeti hakkm
da müdellel bir tarihçesi ola• 
caktı. 

·Tren h:alkark~n 
Ankara, 29 (Telefon) - Siv3sa 

3 tiren kall<tı. Vagonlar ve lo· 
komotifler bayraklarla donan

mı b. 
Birinci tirene Devlet demir

yollan memurları, ikinci ile ve-
kalet müsteşarları, bankalar, 
müddei umumiler, mahkemei 
temyiz, şura azaları dcmiryollan 
erkanı, gazete muhabirleri. (J .. 
çüncll tirenle ismet Paşa, Ab-

=:. V AKIT KÜTÜPHANESİ:= 
Birinci formavı bııgiln takdim ediyoı uz 

Bugünkil formada 

Hav'1da uçan ad 1 
Tftanik nasıl batını h· 
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il dHye Vekili F elhi B. e Cevap Verdi 
• • 

ll ı nnzamnamesı-

ni muha eiet liderinden 
öğrenecek değilim!,, 

l\1ahmut Esat H· Konya belediyesinde verdiği be
yanatta ınühinı sözler s.öyledi 

!fon) a, 2" (A.A.) - Adliye vekili 
Mahmut ı-;sat Beyefendi bugün akşam 
uzeri trenle şehrimize gelmi~ler hara
retle istikbal edilnfr·.;lerdir. Vilayet ko
lordu Belediye ,.e makamatc salı-eyi zi
yaret etmişlerdir. Hu akşam belediyede 
şereflerine mükellef bir ziyafet tertip 
edilmi~ ve bir çok zeyat hazır bulun. 
muştur. Ziyafetten cwel Babalık ga. 
zetesi muharririnin vaki olan muhtelif 
sua11erine karşı atideki izahatı vermek 
ldtfunda bulunmuşlardır. Ezciirnle 
Fethi Beyefendinin gazetelerde intişar 
eden beyanatına temas ederek demiş· 
Jer<lir ki: "bu cevabı adliye teşkilatım 
teftis ederken bana gösterdiler. Beya. 
natımı azasından bulunduğum Cümhu
riyet Halk fırkasının nizamnamesine 
muhalif buluyormuş. Fırkamın nizam· 
namesini muhalefet liderinden öğre-
necek değilim. Ben teşkil ;ltı esasiye ka- Fdlıl Bt"ye uvap veren 
nunu hükmüne menfaatimize karşı bii· Mahmut Eaat B. 
tün mcs'uliyetini taşıdığım Cümhuriyet olduğum fırka bu kadar yüksek bu ka
adl~yesi. ~trafı~da Fethi _ Be}~~ v~ki dar temizdir. Fırka ve onun adliye "" 
tar flerının dogru olmadıgmı soyledım . kili yalnız Türk milletine hesap verir. 
Ben gene tekrar ediyorum, 0 sözlcrlf' Bu onun borcu ve vazifesidir. Muhale
hata~ a düsmii lerdir. Beyanatlarında fct bu hesapları sık srk verdirmek (ır-
ki vaitleri mucibince adliye etrafmda · t b h t k · t ·· h iz k 
L: •• .. t""kl .. B" .. k 1. t .. sa ım a şe me L~ erse şup es uv-
ıu goruş u erını U} u - mec ıs e sov-
L t k'tl . . 1 ld - · vetimiz artar ve artacaktır. Kayseride lll!rse en ı erının nası ve ne o ugu. 
"1 :millet kürsüsiinden kendilerine bir bunları söylemiştim. Muhterem Fethi 
~ .. daha isbat saadetini hana hah- Bey ha açık ifadelerde mutlaka tezat 
~tmi~ olacaklardır. Bunu bekliyorum. görmek istiyorsa ben ne yapayım. Mu
jlerim beyanabm meydandadır. Onda halefet lideri bn cümlelerde diktatör
lliç bir tezat yoktur. Ben Cümhuı·iyet Iük kokusu da seziyor gibi kelimeleri 

Balk fırkasının azasından biri sıfntile kullanmak adet haline getirilmezse iyi 
bu fırkanın bir can borcundan başka olur. Türk milletine hürınetkarlık olur 
.Allaha dahi verecek hesabı yoktur de· 

fikrindeyim ... 
dim. Bunu tekrar ediyorum. Mensuıı 
-· nw n 111 ııunmm ı ınnnmmnrın ı ıı ı nmmmrmmnmıırrıır ımnnnı 

dtUhilik Recep, Şükrü Kaya 
beyler, ~aıeteci meb'uslar, Halk 
fırkası erkam, Himayei Etfal, 
Hilaliahmer reisleri bulunuyor
lardı. 

Heyeti vekileden Başvekil, Sıh
hiye vekilile beraber geldi. Meb'
us'arla halk konuıtu. 

Başvekilimiz vagona binince: 
"Ankara dünyanın her tarafına 
böyle yataklı vagon'arlar mer
but olursa ne iyi olacak. Her 
gün yeni bir adım abyoruz. Mü
temadiyen ileri gidiyoruz.,, dedi. 
Tiren yediyi kırk geçe tezahü
rat arasında hareket etti. Sıh
hiye ve Adliye vekili Ankarada 
kaldılar. 

VAKıT in tefrikası: 71 

Arjantin gemisi 

Dün VaH muavini tarafından 
ziyaret edildi 

Şehrimh:de bulunan Arjantin 
bahriyelileri dün müzeleri, ca
mileri gezmişler aktam listtl 
gemilerine dönmütlerdir. Vali 
muavini Fazh B. don sabah 
saat onda Presidente Sarmiente 
g ·si ~de kıJmandan M. Marten 
A vonoyu iadei ziyarete gitmiş 
toplar atılarak ıelamlanm1ttır. 

Gemi limanımızda beı gOn 
kalacaktır. Arjantin konsolosluğu 

akşamlan Taksim meydamnda 
gemi muzikasına konserler Yer
dirmeği düıünmektedir. 

MAHALL•~ 
'U:Jlııj~W.ısw:I MUHARRİRİ: SELA l-IATTİN ENİS c::::::J 
pencerelere hllcum ediyorlar 
pencere önllndeki asma çarda
jının dalları ve yapraklan ara-
11nda kendilerine kaçacak bir 
ftırce bulmıya uğraşıyorlardı. 

iki adam mumlar yandıktan 

10nra paşanın üzerine eğildiler: 

Filhakika öldüğü saniyeden 
beri, hiç kimsenin ona el sür
mediği meydanda idi. Başı kar-

yolanm kenanndan sarkıyordu. 
Mor, şişkin yüzü, donuk sarı 
bir mermer halini hlmıştı. Göz-

ler açık olarak tavana saplı idi. 
Çene dilşmüştO. Paşanın ağ%ın
dan gelip sakal ve bıyığından 
geçerek yatak örtüsünü ıslatan 

köpük ve salya, yatak çarşafın· 
da henüz yaşlılığını muhafaza 
ediyordu. 

Odada derin bir sükun var
da. Mumun ıiyası manzaraya bir 
heybet veriyordu. iki !ldam sü
ldin ile duruyorlardı. 

Rüıtü: 
- Boş durmak faydasızdır ••• 
Dedi ve ıonra g~zlerile ce-

sedi tarth: 
Pqa, ağırca vficutlu bir 

adamdı. 

Ölüye evvela yatakta bir va
ziyet vermek lirımdı. Sonra 
gözlerini örtüp çenesini bağla
mak iktıza ediyordu. Onun için 
Taayyip Efendiye döndü. Bir 
tülbent istedi. 

Paşanın bulunduğu ortta katta 
kimseler yoktu, ses ve seda 
işitilmiyordu. 

Taayyip efendinin sesi, ilk defa 
bu sükunu tehıiz etti ve merdi
venlerde medit bjr aksi aeda 
haııl ederek uzandı. 

Rüştü, yatak İçindeki ölüyll 
kucaklıyarak batını yastığa uzat
mak istedise de ölnnün kaskatı 
olduğunu gördü. G6zbebekleri 
ölünlln gözlerine takılmıştı. Par-

lng·iliz donanması 
Kö.;te.:cey. zıyareti Rus
yayı kuşkulandırıyor 
Moskovadan lngilizçe Obser· 

ver gazetesine haber verildiğine 
göre lngiliz donanmasının kösten
ceyi ziyareti Pravada gazetesi 
tarafından Rusya aleyhinde 
bir nilmayiş mahiyetini haiz gö· 
rölmektedir. Pravoda gazetesi 
Romanyamn reami ricalinden 
bazılarından son zamanlarda 
Rusya aleyhinde beya -
beyanatta bulunmalarınm da bunu 
teyit ettiğini, Romen myaaetinde 
Rus aleybtarhjtnın itildr oldu
ğunu söylemekte ve mlltaleala
rına ıu ıekilde nihayet vermek
tedir: 

« İngiliz donanmaıının Roman
yayı ziyareti, lngliterenin, Ro
manyadaki Faşist rejimi tak•iye 
hususunda fail bir vazife ifa 
ettiğini iabat ediyor • » 

·KIZIL 
gömlek 

OMERRIZA 
beyin 

YEN!ESERl 
•cennet fedaJlerl. birkaç 

UÜM katül.r biUce.': :IT. Oıuları 

sonra Oıner Rıza Begln r-rti 
lir eserini kir :l:aga bafllllf> 
< : ::. Ta:·ilıin " ör-_::-;aa Is 
lam taril:inin en mMAlır. tlmr· 
lerir.len birinde t :ek:.;iiJ r-
den, · blllluıre bir~ L.ldJOI 

lara. ~ tariM " müU.. 
maceralara -ıol ~ ilk ·,,wt 
cemJ,dler, 6a nerln en ,.. · 
lı mevmlarındandır. 

•Kızıl G~mlek., i:;ınlial taşı

L ı:ı bu eser, tarih l:itaplann· 
da pd miJplıene oe OJ1o 

lQfilmaz bir 1Urette n<evn
balıi8 olan ilk gizli tqekkiiUe-
ri, ıark ~ garp menabifnfn 
t ·tkl.-. ı ae tenvir etmekle 111' 

onların ··;tün arlanıu aç
maktadır. lJalt.a kol.,, anlafll· 
m.an, daha cazip bir aaret ~ 
takip olıınmaaı iç:. ı roman tek 
linde yazılan bu eserde tarih~ 

1 Mıldkatler itüıa Re kag· 
dolunnwıtur. Cennet Fe
tlagUerini lezzetle takip eden 
karUerlmiz bu neri de deriTt 
bir merak içinde ol~IJQcaklar 

BEKLEY:t:NI 

maklarile göz kapaklarım örtmek 
iatediae de muvaffak olamadı. 
Sanki onlar, artık iki yumqak 
göz kapaiı değil, ıaznn llıUln
de toplanan bir çelik parçası 
halinde idi. Gözler, RilftDnnn 
k.apatmak huauaundaki ısranna 
rağmen açıklıiını muhafaza edi
yor, örtfılmemekte teannllt g15a· 
teriyordu. Bunlar, artık hayat 
ve hareket dolu birer göz de-

ğil, budu ve donuk bir cam 
halinde hareketsiz iki korkunç 
delikti. 

O Yakit RliftO, çeneyi ka 
patmayı tecrübe etti. fakat 
bunun da imkinsız oldujımu 
gördü. Çnnkil hayatiyetini kay-

betmiyen ve bir taı katılığı almayan 
vücutta hiç bir kıam kalmamııtı. 

Ôlllm, gayri kabili inkir olan 

delillerile meydanda idi. Tayyip 
Efendiye dönerek: 

- Ne gözleri kapatabileceğiz, 
ne de çeneyi bağhyabileceğiz .. 

çünkn vlkut kahlqacak kadar 
vakit geçmiı. 

Dedi. 
Tayyip Ef. yukandan bunu 

S. C. Fırkası ne yapı1f or? 

Fethi B. dün dinlend· 
Karadeniz sahillerinde ve Bursada 
teşkilat yapmağa kimler gidecek? 

Cevdet l{erin1 Rev veni f1rkn va hücun1 edioYr 
.,; . 

Dün Serbest Cümhurlyet 
fırkasında cu.ma olduğu için faa
liyet yapılmamıştır. Lider Fethi 
B. 8üyllkderedeki köıkünde 

bazı doıtlarınm ziyaretlerini ka
bul etmiş, akşam üstü bir oto
mobil gezintisi yapmıştır. 

Bursa vilayeti <lahilinde fırka
mn teşkilibnı yapmağa memur 

elilen B11rsa meb'usu Senih 8. 
dün buraya gelmiştir. 

Karadeniz sahil vilayetlerinde 
fırka teşkilihnı · vücuda getire· 

cek olan Erzwum meb'usu 
Tahsin 8. de bu hafta içinde 
Trabzona hareket edecektir. 

Ağaoğlu Ahmet B. tarafm· 
dan kaleme alınan fırka nizam
namesi müsveddeleri lider Fethi 
8. Ye fırka erkinı tarafından 
g6rülmlit uzun müzakerelerden 
ıonra nizamnamenin son şekli 

tesbit edilmittir. 
Nizamnamenin bir suretini 

Gazi Hı. !erine arzetmek üzere 

Y aloyaya götürmü.t olan Farka 
kltibi umumisi Nuri B. bugün 
Y alovadan d6necektir. 

Sekiz kuma ayrılan ve altmış 
maddeden ibaret olan nizamna
me yakında nqredilecektir. 

C&mburiyet halk fırkası fstanbul 
fUbesi erkAnmdan CeYdet Ke
rim B. yeni fırka hakkında uzun 

beyanatta buluno:ıqştur.. Cevdet 
Kerim 8. ezcümle diyor ki: 

- Dnne kadar bir proğl'amı 
olmıyan ve yalmz bir makale 
hülasası mahiyetinde üç, beş 

madde neıredcn serbe~t cümhu
riyet fırkası bugllnkü gazeteler
de g6r0yoruz ki proğram yapma
ğa kalkışmış ve umdelerimizi 
kelime tadillerile almağa çaliş
mıtbr. Teessürle görmekteyiz ki 
memlekette Dervİf Vahdeti, Ser· 
besti, SilAh, Volkan tarzlarını 
andıran neşriyata kapı açmıı ve 
IOzumauz yere çok kısa zamanda 
kaldırım politikacdığı vaziyetine 

Hanımların duymaması için sükut 
ifareti yaptı: 

- Malftm ya kadmlar . dedi .. 
bundan da bir mana çıkarırlar. 
Sonra manzarayı tülbenti getire
cek olan hizmetçi kızın görme
mesi için merdivene kadar gitti 
ve getirilen tülbenti alarak odaya 
avdet etti. 

Allah paşamın taksiratım 
affetsindi. Tayyip Efendi, hayatın

da patanm çok eyliklerini gör
müştü. Fakat elinden ne gelir? 
Bir giin, ayni şey herkesin ba
ıına gelecek değil mi idi? 

Rllftüye sordu: 
- Ben gideyim artık... Bana 

bir diyeceğin var mı, Rüştü 

Efendi? 
Ve kapıdan çıkarken sıkı sıkı 

tembih tmeyi unutmadı: 
- Sakm kapıyı açık bırakma. 

Oıtünden kedi atlamasın. Malum 
a hortlar derler •.. 

Zaten sükun içinde alan ko
nak, gece yanıma doğru el ayak 
çekilmesile tamamen mefldç ve 
ölü bir hal almıştı. 

Rüştü, oturduğu koltukta sık 
sık cıgara içiyor, odanın sükununu 

düştilmüşlür. 
Çok sam: mi söylüyorum ki biz 

bundan cidden müte :!ssiriz. 

İngiltercde sıcak <la;gas? 
Londra. 28. ( \ .A.) - ~on gtinlcrin 

serin hava':ırından sonra İngiltere dün· 

den beri bir <.ıcak dalg:ı:-ı a'tındadır. I la

rarct ~ö!;;-cde 34 tür. 1911 scnesin<lt nbe

ri bu kadar sıcaklık kay<lo'urımamı ştır. 

İkinci tertip 
kuır'amız 

İlk kupon cumartesi 
günü tevzi edilecek 

ilk tertibin bitmea·ne 2 gün 
,.J< aldı 

Gazetemizin başındaki hcd"yc 1,u 
ponlarının ~on num:ırnlıırını takti m 
ediyo•u7. Birik tirmc~e d"' :ını ed•nıı. 
Okuyucu lar ı mızın aşı ~ıcbki ızuhat:ı 

dikkat etmelerini ı İ\":l edeı iz: 

1 - Kuponl;ır biriktikten !-Onra b:. 
riktirenlcr isim \C :ıd e<;Jerini Y ~Jt 
müs:ıb:ıka mernurlu!!:ura lıildi•cce ' r 
fak:ıt kupon !arını kendi ) ıı'l!aıında 
s:ık'ıync.ıklardır. r 1 ı 

~ - ll:ın clun:ın gtinler<lc \·c •a:ıt

lerde kupon biri t rcıı'cr kup ml:ırırı 
"V:ıkı t ,., idııesine {:et"rcc k, 1 izzat 
kur'a çekip çıkan hedıyc) i ala ilecc .
lerd;r, 

3- G erek l ctanbııl. gerek ta~rn oku
y11cul:ırı mız için i,im \ c nd e:. b"I 
dirme müddeti ~O gün <ılırak 
tesbit edilmiştir. Okuyucularımız 1 ıı 
müddet ıarf mda nıc k Lupl:ırı nı •ôııd r~ 

miş bulunacaklar, yirmi gi.ın zaıfı nd1 
müracaat etmiven kaı iler h:ıkkırıdan 
vaz geçmiş :ıddolunnc:ıklardır. 

4 - 'l'nşrada hıh nan knrılerimİ;r. 
kur·aya iştirak etmek istcdıkleri tak
dirde kuponları bt:ı.nbulda t;rnıdıklJı ı 

birisine gi5ııderl'cd.lcr ,.e bu su ret:c 
memur etmiş oldukları kimse nınt'Jl· 

amı?.a gelip bizzat hediyesini alac ı ktır. 

İkinci tertip h.ur'nnııztn 
ilk kuponu önümüzderıi 
cumartesi günü ne'JrediN 
lecektir. 

( ı 1 5 nuııı.ırıılı kupon yrıktıır . Ycrlr.c 
\~numaralı kupıından iki ta ııc 1..onac:ıb:tır 

[Telgraf hebcrlerimiz 5 inci sa11ıfada] - · rencide etmekten çekin.} ordu. 
Yalnız bir sıra; keskin ilaç 

kokularına inzımam eden cıgara 
dumanlarının başım ağrıttığım his
setti. O kadar çok cıgar içmiş· 

ti ki mumun ziyasile k~ndi ara

sında dumandan bir tabak teşkil 
etmişti. Odanın havasım yenile• 
mek fena olmazdı. 
Oturduğu yerden yavaşça kal

karak pencereye gitti. Dişarda 
gece yarı karanlıktı. Göltte ay 
yoktu. Sadece sert ve keak;n 
yıldızlar, öbek öbek parh} ordu. 
Camı kaldndı. Başım pencere

den uzattı. Hava nemli idi. Pen• 
cerenin önündeki asma yaprak
ları rüzgarla hışırdıyordu. F akut 
birden bu hışırtı arth. 

O zaman Rüştü , karanlıia he· 
niiz alışmamış olan gözlerile pür· 
dikkat kesildi. V c birden bir 
kaç adım ılerisiııd e yusyuvaı !ak 
iki fosforlu gözün parladığını 
gördü. Bütün vücudundan soğuk 
bir ter geçti. Bir saniye içinde 
iki göz dört, dört sek z, sekiz o:ı 

alb göz oldular. Karanlığın içinc'e 
ve asma yapraklarmm a r~" r. 1 " tı 

( IJ,tm<c!ıJ 
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101 kişi ile -
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Hintli Bir Ülema ile Mülakat 
~-----------------Bu alim diyor ki: Sözde dini gevşekliğimizin sebebi 

giydiğimiz elbisede imiş? .. 

Tarihi yapan kahraman, 30 ağustos za-
ferini kendi diJile nasıl anlatıyor .. 

ı--1111-..IF'ii:.-ı • 7'lcı:zırst•••11~111111ıın11 naıııııııııınıllflmnqıııııııııınıtııwııını1111ı111111ıınnıınıuııııııımııı11nııırrııınının111ıırnın1111ıın:ıııruınnııtı11•"'"'nq '' 1 
l uTürk milleti~in bu!a.~a ih~az ettiği zaf~~ kad~r. n~- İ 
1 ticei kat'iyyelı ve butun tarıhe, yalnız hızım tarıhımı- ~ 
J ze değil, cihan tarihine yeni cereyan vermekte kat'i ( 

Bildiğim meşhur bir lngiliz iilimin~~ • .: .. Onun için ben don-g;jmlek ta f. L. tesirli bir meydan muharebesi hatırlamıyorum,, ' 
den bir mektup aldım: Hindistanm ile- tarıyım. ra aıı~ımıııuuııınııııııııllP'ı•lll1ıquıııılllluııııunınnıoıuııaıınııı1nııpıJlllllllllltımııııımıııııııuııııuııııı1uıuınıııı111uı11111111111111111ııımnııoıuıııunııı1111111ıııııımu1111ııııııııı:·ıu11ıı1111111uııı1111ııııııı""'~ 
ri gelen ricalinden şeyh Abdül Azim el ••••• Dinliyordum. Efendi devamla: Harp zamanlarmdı olduAu gibi sulh ve terakki zamanlaranda da dairna Türkün b&f kumcım anı 
Benar4:~;i Hz._ lstanbula gelecekmiş; -Siz, demek, uzun asırlar bu adam- danı olan Büyük Gazi, kendi yaptıOı bir tarihi, kendi Hıanlle (Oumlu Pınar)da fôyle anlctmıştı' 
kendisıne kılavuzluk edilmesi.... lara "alim,, dediniz. Hayret ve teessüf · ı d B ı 

Bir hafta sonra hazret geldi. Fasih ederim. Çal k6yü garbında ve ııma- ra gilzergihımızm soluna düşman laşdmyor ar ı. un arı görüyor• 
İngilizce konuşuyor, Oxford darülf ü- Pek ala 1 Bu adamlar uzun seneler linde patlıyan toplann taraka- mermileri döşüyordu. DOrdüncü dum. Süvari Kolordumuzun daha 
ntinandan felsefe doktoru ve saire; ne okumuşlar, ve okutmuşlar? laı·ını işidiyordum. Oradan vazı- kol ordunun fırkaları şarktan garpten düımanın arkasını kes-
llki.n kıyafeti acayip: don, gömlek ve Merak ettim. Hocalannızdan bir yeti dürb6nle tetkika ugrqmak garba güzergahımızı katederek mek ilzore bulunduğunu, hana 
spor kundurası, başında takke, onun çoğu ile görüştüm. Uyiki ile anladım bana sıkınblı geldi. Daha ileri- ıeri hatvelerle ilerliyordu. Biraz haber getiren süvari zabiti 
da üstünde bir kırmızı ay-yıldız. ki milletinizin arabiye istidadı yok. ye, atq yerine gitmek için kati evvel dediğim gibi saat ikide söylemişti. 

Efendi camileri gezmek ve ülema ile Bir softalar kongresi olsa, her yerden bir lüzum ve ihtiyac his ediyor- ıuraya çıkmış bulunuyorduk. Arkadaşlar, saatler ilerledik-
görüşmek için gelmiş. murahhaslar gitse, müzakerelere ka-

Bir otomobile bindik, en büyük üle- nşacak, nutuk irat edecek bir Türk dum ve bu noktayı, timdi üze- DUıman kuvvetlerini gündüz çe gözlerimin önünde inkişaf e-
ıaanm evine gittik. Bizim "üJema,, hocası yok. Muhtelif içtimai tabakalar- rinde bulundupmuz bu tepeyi gözile tamamen ibate etmek ve den manzara ıu idi: Düıman 
Arapça konuşamıyor. Hintli ile bizimki da mütehayyiz Ttürkler gördüm. Me- gösterdim. Oraya gitmek lazım- dilımanın muaonidane müdahale batkumandamnı fU karşıki le• 
beş dakika pandomima oynadılar, işa- sela yüksek askerlere tesadüf ettim. dır. Ve buyurun gidelim dedim. ettiği mevzilerine ıünğü hli- pede son gayretile çırpınır g6-
ret ~ili~!~ ko~~şt;!ar. Hint!i biz~~ ho· ;unlar, müma~~leri. İngiliz, Alman, Otomobillere atladık. Bu tepeye cümlerile dahil olarak neticei rüyor gibi idim. Bütoo düıman 
ca e ~n ı en ıç ır şey an am~":" . w _ransız, v.s. za ıtlerınden hiç aşağı de- gelen ol d bil lduk. Ara, sı- katiyeyı' almak elzem idi. Bunun mevzilerinde bDyUk bir heye-

Dönüşte, yolda: - Bana azızlik mı gıl. Doktorlannız da öyle. Siyasileri Y a a 0 

ediyorsunuz., niz de öyle Liki .. 1 • . •m•nınıM••••m""",.."''",..'"'"ru""'ııı••" __ ,,._ _ _,_~ için büHin kıt'atın izami feda- can ve helecan vardı, artık top• 
- Aman °efendim bir kusur mu et- Asla . n u emayı kıramınız? Bununla beraber efendi ha~retlelrı kirlıkla ilerleme.:nı' ve b"tün lannın, tOfenklerinin ve mitral-

, ' · ·' · · d" · · d"'zeltmege asa .... u 
tim? Hele k"" ilk . 1 . z~.ngın ır. Kıyafetını u bataryalanmızın, hatti mes- yözlerinin atqlerinde sanki 31· 

- Hani siz beni ülemadan b' . . uç ımam ar, hatıpler, mü- gonlü razı olmuyor. d"-O "' h - k 1 B 
ınne ezzınler. • · · Onlar pek cılız ve bira H. tl"d ld w al6mat üzerine turiyete bakmaksızın, at- mev- ili Cu assa a mamıth. u götürecektiniz... T .. k . . l: re- ın ı en a ıgım m _. . d 

. u~ ıçtım_a~ tabakalarının en düşkün· "ülema,, efendi ile bir kere daha görüş- zilerine girip dn,man mevzilerini ovadan, şımal en ve cenuptan 
- İşte,. o z~t meşhur alımdir. lerınden bırı ! tüm ve sezdirmeden kendisini Arapça- sarsmasını istiyordum. yanım- birbirini velyeden avcı hatlan• 
- Kabil mı? Arapça konuşaınıyan Abdili A · Ef · d t f · d ba akl · --'l "l" .. f . h dd·. f k.h . zım endıye ne cevap ve- an ve fıkıhtan, usulden, e sır en, daki kumandanlar bu noktai mızın, guru y aşan gilnqın 

..._ n ım, mu essır, mu a ıs, a ı .. reyım., Sözler· · di 1 ki . . h d' t · . . Ef d" hazret · 1 l • 
olar? . . . ını ~ e~e e ıktıfa et- a. ı~ en _ımtihan ettım. en ı . : nazariarı anlar anlamaz derhal son şuaatile par ıyan dngft en 

B' im aı· 1 • • A tim. Efendı gırgır soyluyordu. Ben de lerının bıldikleri: Arabi sarf ve nahn ve en asabi bir surette faaliyete her an daha ileride görilliyor-
- _ız !m e~mız rapça okur- mışılmışrl yuyordum. cümlesi denilen sekiz, on forma yazıyı du 

Jar, llkin pratik.len yoktur, kolaylıkla Hintli hoca yanıyor, yakılıyor, elin· ezber biliyor. Lakin hiç temrin yapma- geçtiler. MaateeuOf timdi ismini . 
konuşamazlar. den gel b""t·· .. 1 h 1. DfiflOeD mevaziini saran bir se u un u emayı hapsedecek mış, o kaideleri tatbik etmek ayam- batırlıyamadığım yammda bu-

- Deme ki cahildirler; biz Hin~ üle· nefyedecek • ' den bile geçnı.emeiş. Tefsirden bira.ı lunao kahraman bir süvari daire üzerinde mevzi almış olan 
ması Ara.p olm~ı~z. hal der. l~Ia~_ın - Eyvah? Sizin sof tal arınız bunlaı bildiği var, lakin onlara kıyasen oku- zabitine bir kaç kelime not et- bataryalanmı2:1n faıılaaız ve a-
~I dilini kendı dilımızden ala bıhr mı idi? Ben Hindistanda ilc~n lstan- madığ'i sure ve ayetleri anlıyamıyor. maoıız ateşleri duşmen mevazi-
avnuşur, yazar, okuruz. bul ··1 h H d" . •td'kl · t tirerek dn ... man mevzilerini •İ· 

• • • W• • v u emasının uzuruna nasıl çıka- a ısı zayıf. Usulden hı ı erı ga~e ""'l r in,i, içinde bannılmaz bir cehennem 
E~endi kendısıle a~ay Ae~ti~ı ~an- cagım? diye yürek çarpmtısına uğra- muhtasar. Kur'anın onda biri ezberın- maiden saran ikinci orduya haline getiriyordu. Giineş mağ· 

ne:'k Mısırlı bi~ zat ıle alımlen zıya. mtŞtım. Malômatımı tazelemiştim ki 0 de; lflltin hiç mana çıkaramıyor. Me- gönderdim ve Ffahen, burada 
reki·. oyuldu. Dır ay sonra bana dedi faziletlUlerin huzurlarında mahcup cellesi gerçekten kuvvetli. V c işte bu! benden işittiklerini onlara da ruba yaldaşdıkça ateşli, kanlı ve 

kal B d 1 k ölümlü bir kıyametin kopmak 
- Sizd ar . mıyayım. . • • . Meğer? Meğer sizde u erece cılız ve yanın yama a söylemesini emrettim. Bu zabit d 

ö e . ıın hıç yokt alim hiç yokmkuş. ilmi, emin olunuz, müsteit biri bir se- mere olduğu bütnn ruhlar a 
: y~e mı_? w • • Uç müftü He taruştım. Bu biçareler nede elde ed4:bilir. Fakat şuna ~anaat vazifesini yapmıf ve bir kaç his olunuyordu. Bir az so~a 

Alim diye ta.nıdıgım kimseler bı· müftüden başka her şey. Alelade iş hasıl ettim kı yanm yamalak bılginin itaat sonra yanıma gelerek cihanda bOyllk bir inhidam ola• 
ru namaz, o~çtan anlıyorlar, azıcık adam lan. Zaten eski zamanda da ye. faydası yok. İnsanı mütekebbir etmek- malumat ta vermiftL On biriuci caktı ve beklediğimiz halis gü• 
fttdt ~muşlar, ve bes ! Tarihten ha· ni zamanda da bunlann fetva ve;dik- ten başka bir işe yaramıyor · . fırkanın kahraman kumandam netinin tulu edebilmesi için bu 
berten yok. Alemi islAmı hiç tanımıyor· leri yokmuş. Öyle diyorlar. Fakat bizim Eefendi insaflı. Kendı· Dervi• bey bizzat ileri ablarak 
lar. AUmıeri · pek . H . d" t si Y inhidam vukuhulacaktı. Hakika-
sair . ruz ger~ ~ ıs au • · · · • Benaresli hocanın canı sıkıl- ne: . .. bilttin kuvvetile dütman mevziine ten aemanm karardığı bir daki· 
. _ _ışJerde b~ _de~ gerı oldugu hal- ~ı; ülema aramak,keşfetmek için Mr- "- Ii ezret, dedım, usulsuz (metot- ilerliyordı. Kolordu kumandam 
de uleması sızmkilere ders verebilir. sıra, Sudana, Darfura, Kordofa 't suz) çahsma neye yaramış? Asırlarca kada Türk ıüngilleri dütmen 
~ ilim inkiraz bulmuş ı Camileri ti. na gı · Türk milleti arabi okumuş, lakin hiç Kemaleddin Paşa cenuptan ve dolu o su-tlara hücum ettiler. 
2'1Zdim. Eskiden dindar olduğunuza Kendisinj ilk defa götürd ·· w •• .... bir alim arapça konuşmağa kadir de- garpten dOımana saldırdığı Artık karşımda bir ordu, bir 
delilet edecek alametler var. Fakat ıema,, ya rasladım. Bu · zat yı~guı_u U· ğil. Yazık bu himmet, bu vakit keşki diğer fırkalarına yeniden yeniye_ kuvvet kalmamıştı. Kimilen 
1...-n.. Sizd din" • be rmı Yıl · d · ' ~b·ı· e .. ?'., g~{ıınesıne sekıy P evvel arabiyat ve şer'iyatta meşhurdu. başka bir şeye sarfedılsey ı .,, d"k t teşdit ve teırii harekat ıçın mahvolmuş, perişan bir balny~ 
~, 1 ır mısınız· a ranga a· Şimdi halini g(;rseniz: Cübbyeyi kesti- Beni kalenderane, rindane tas 1 e · emirlerini isal ediyordu. ikinci f k' ı · b l d 
f'9t, • • Çeket, yelek, pantalon, kundura. rip, kısaltıp cekete tahvil ett• · ti· lakin fikrini, dilini, anlayışını, duy· tüssUyu ıt esı u unuyor u. 

H t d. ··ı·· d ırmış. ' h 1 ordunun on altıncı ve altmış Kendilerinin dedim gı'bi pllrbari •• ••• ayre ~ ıyor, ~u uyor um. Çakşır yerli yerinde. Başında astrakan gusunu, çakşırını, cübbesini, h~le e e &" 

~cevap verdi: ı dan bir kasket var; yalmz güneşliği giineşliği ötede kasketini tashıhe me· birinci fırkaları düşmanla ciddi ve lerzan, bişekil bir kitle, acip 
- Evet! Pantalonla naınaz kılın· şakağının üstünde. Bu külah yaz krş cali yoktu..... muharebeye girişiyorlar, diğer bir halita halinde firar için flir-

ınaz;,namaz olmadıkça din idame edi-Jiçerde, dışarda başından çıkO:ıyor: CelAl Nuri firkalar da ihata_~~sioi dar- (Liitfen sayıfayı çeviriniz ) 

• K kapandıktan sonra Yans: ni anlamı~ olmalı ki derhal tavrunu söylemiyor ve öğrenmeyi bize b 
"VAKiT .. ın tefrikası: 48 _&fia, bakın Markam, az kal- değiıJtirdi. Tekrar lakı~dı söyleme: ra~yor şu halde ne duruyoruzf 

stn unutuyordum. Bugün öğleden ğe başladığı zaman bıraz evvelln hMıs Hd ofkman1ın kud~nİn;~~~ı~ ~J . sonra tam ıaat yarım için rande- hiddetini tamamen un1;1tmu§tu. ~n~ e ap~ ~! ~ e ıgın~ w"!"Y !9 
vu vermittiniz. Nasıl, · hatırlamıyor - Madem ki benımk bnam

1 
ımd a mkAı1ttı. Kböe?,d1ısınbı.n ıtarhet ettıgı.tmu1-m bir kadına canım! söz verdiniz ben de onu a u e e- a eme y e ır sa neye aı o • 

u;:~~, · umumi gözlerini açh, rim. Fakat bu ziyaretten Pfifin ha- malı! Demek o zaman maktul ile 
kaşla:UU ekaldırdı, 'sordu: berdar olmaması Ji~ırndı.: kon~~ adam kumandamn füpbe-

8 IAtifenin manau ne? - Merak etmeyın, dun akşam lendıgı adamdır. 
~ Yazan: S. S. Va~ ~ayn .. • Na.kleden: :>Ômr. F~h~i = Li~ite falan yok. Sizin namt- bu benim .de a~l~ma ç-eldi .. Otetı: .~anı, bir cıgara yaktı ve devam 

";-- Şu meseleyı bır etrafl~ca du- emvalı gayrı menkuleaını ıdare ruza ben randevu verdim. Bu sabah tdefon ettım. ~ı~ın evm_:_. ~·~~~11 ettı · . . . . .. 
llftijnüz Allahımzı ıeversenız. eden noterle konuıtu, yanndan iti- g·· l b' kadını tatlı uykusundan için kendisine ızm verdıgmızı soy- - Şımdı sıze bır teklıfım var. 

- Benson meaeleaini mi? Oo .•. haren apartımamnı kiraya verecek- u;:e d ıdmı Telefonla ona dedim ledim. Kumandanı çağırlm. Gerek Ben• 
~ziı;n, ben artık Bemon __ meseleı! mit d~ye d';l:yd~· .. Akt•m yemeğin- ki .. ~ .ır · _Bunu da ya~tıoız ha!.. sonun, g_ereks~ ke~~i~i~in ~.eıap!a· 
ıle bfa yoram•m. Dört gun v.ar ~ı de evıne dondugu zaman bir me- Markam kızmıştı, Yans bir el _Dostum, benı mazur gor .... rım t:ftı~ ctt~rcce_gı~ızı ı~yle!! 
beaıce üzerinde dii!ünülecek h!ç bır mur yoll~d?1:1. Kap~ımı çaldı. Uy- itaretile onu susturdu: Sen yatmııtın. O ~ahat ~yk~dan Mesela hır muı.terımn kend~lerı. ~·· 
nokta kalmadL Mevzu tiikendı, an- durma hır ıtımle hır adam aradı. _ y 00 ••• dedi ona hüsnü mua- seni uyandırmak bıraz zahmhk o- olan muamclesı bahane edılebılır 
h,or mlJSUD Markam! Kap~ yüzbaşı açmıf. Koridorlar mele etmeli. Çok ~azik bir kadın .. lurdu. Pfif, çok sevindi. T eşekkliı· Haydi söyleyin bunu kenditine. 

_ 17 - ~e~ıl sandık ve .bavullarla dolu Arzunuzu derhal iı'af etti. Siz ka- etti. K:ırısmın memnun olacnğım Kabul edecektir. 
19 haziran çarf&lllba ı~~f· B.u adam hır yere gidiyor balık yaparsanız ayıp olur. Bu 7.İ- söyledi. Ondan hayli korkuyor. Bir Marknm, teklifi kabul etme~ iı· 

sabah muddeı umumi-~~!.. yaretten karsız çıkmıyacaksmız; kaç ~ı:tlük g~ybub~~ini iza~ için temcdi. Bir hayli münavkaşa ettıler. 
Erte.1 •bah Markam, Yam ve Markam, . yuzanu hurutturdu. emin olun. Dün akıam pek canınız kim bılır ne dıller aokecektır? Fakat Yans o kadar agır bastı, o 

Len müddei umumilik m~ Hat'ın ıö-'tnn~n nı.-•wı olma- sıkkın görünüyordu da bu sıkıntıyı - E ... Nevyork müddei umu· kadar ısrar etti ki mü_ddei umumi 
ge!lfKiiıiriz zaman Hat'ı belffer ~1- ~anlqd~u. Ce.ap ve " · fifletmek istedim. misi hesabına ha?ka ne gibi emir· nihayet "olur!,, demıye mccbuı 
duk. Söz aöyleyifinde,. ddAl§aa~ ~}~: _...... v• . . . ler verdiniz: Yans? kaldı. Telefonu açtı, konu~tu, ka· 
biıme ..., müddei umumıye dargın- - BU ~&ermız bot feYler~Hat ! - Görüteeegınız kadın Pfıfın - Hepsı bu kadar! parken: • .. . • 
nuı gibi bir bal okunuyordu. 'll\rlamm nıY_e hır~~ yü&i>atı- metreai Pola Banningdir. Ben emi- Vana, ayağa kalktı. Pencereye - Kumandan lt~r mufettı~ ız~· 

_ Kuzum müCldei umumi bey, nın? O ~~nch ~enduıe bi~ avucu· nim ki etrafınızı saran karanlığı doğru gitti. Bir müddet dııar!Ya mını ma~elm~unıye k~bul ed\• 
Cledi, bu Lealıok bili seTbest .hıra· muzun ıçme gır~~ değil ya! onun nuru ıüratle dağıtacak. baktıktan sonra gene eski y~nnr. yor, dedı. . l?'ı adam! Bıze yar· 
kıl---L ., Onu hemen tevkif et- Markam, yan gozle Vanıa bak- Markam, yarı hiddetli : döndü. Tavrunda her zamankı a- dım etmek ıçın her arzumuzu y&pı· 

CKtla mı. ., H t' d"' ek k ırıek lizı:m, anlıyor muıum_ız •. · •• tı, sonra _ a a ~ner . : • - Ya ben. ayni aaat için ba,ka- taycı hal yoktu. Mar ama: . . oyr. ... . • 
Kend" · • ··temadiyen takıp ech• - Dogru, dedı, pefını bırakma.- sına ıöz vennıt olsaydım Vana? de· - Kumandan bazı §eyler bıldı· -Tabu ... Bıttabı ..• 
Yo ııpıı;uarip teyler gördük .•. yın. onun. Uzak bir yere gİtmeğe di. ğini söyledi ve bunla!• bize . haber Ma-k.am. katibini çağırdı: 
Du~ : ı!m yanma f"İtti. Sonra kalkıtına yakuma yapıııraıruz. Sustu, dütündü. Yansın bu ha· vermek istemedi. "~,z kendı k~n- - Stıte telefon edin dedi. Ken-
bir ~:ka;a uğradı. Oıidan sonra Hat, kimriin küskün çıkıp gitti. reketine kızmamak lazım geldiği- dinize öğrenin,, dedı. Madem kı e (Devamı ı>ar) 
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ce nr yo!"du. Artık gecenin 
koyula .. an r.ulmeti neticeyi gözle r.ıı.ot...:_r;: -~......,,,. 
g ·rmek için güneşin tekrar şark
tan tulüune intiznrı zaruri kilı
yordu. 

E endiler, ertesi günü tekrar 
bu maharebe meydanını dolaş
ti ım zaman ordumuzun ihraz 
etlıği znfer·n azameti ve buna 
mukabil Jıasım ordusunun duçar 
edildiği felaketin dehşeti beni 
sok mütehassis etti. o karşıki 
sırtların gerilerindeki bütün va
diLr, bütün dereler, bfitün mah
fuz ve mestur yer bırakılmış 
toplarla, otomobillerle ve namü
tenahi tcchizat ve malzeme ile 
ve bütün bu metrukatın arala
larında yığınlar teşkil eden ölü
lerle, toplanıp knrargahlanmıza 
sevk olunmakta bulunan sürü, 
sürü esir kafilelerile hakikaten 
bir mahteri andınyordu. Bu dar 
ateş ve savlet çenberinden bu 
gün için kurtula bilenler bir kaç 
bin kişilik bnkıyetüssüyuftan 

ibaret idi. Fakat onlar da daha 
büyük Türk çenberi içind.en çık
ınağ-a muvaffak olamıyarak baş
larında baş kumandanları bulun
duğu halde beyaz bayrak çek
meğe mecbur olmu§l9rdır. 

Efendiler, Ağustosun otuz 
birinci gtlnü takriben zevalde 
ıidi ki yine bu Çal köyünde, yı
kık bir evin avlusu içinde ismet 
paşa ve F eni Paşa ile bulun
duk. Kınk Kağni arabalarının 
clöş ,. ve oklanna ilişerek bun
dan onraki vaziyeti mutalAa 
etti I azandığımız meydan mu
hare· ainin bütOn seferi hit;ıma 

erdi. bilecek bir a;amet ve eh
miyedc olduğunda ittifak ettik. 
Şimdi Bursa istikametinde çeki
len doşmen kuvvetlerini mahvet
mekle beraber bütün orduyu 
uli ile bila aram lzmire ytirft
Jecektik. 

Efendiler, bugQnden sonra, 
lzmirde "Ak denizi,, Mudanya da 
Marmarayı görmek için sekiz, · 
dokuz günlük bir :zaman kafi 
~elmişdir. Faka~ hatırlatmalıyım
ki bu giive, bu üzerinde "bulun
~uğumw: tepeye, bu yanık Çal 
löyüne gelebilmek için yalnız 
Sakaryadan itibaren sarfettiği- ı 
mi.z zaman t.am bir senededir. 
Fak~t bu tesit ettiğimiz zaferi 
ihzar edebilmek için bir seııeyi 
~_ok bulmazsınız zannederim. 
.Çünkll efendiler, harb, muhare
be, nihayet meydan 111J1harebesi 
7alnız kar§ı karşıya gelen iki 
ordunun çarpışması değildir. 
MilletleriJı çarpışmas,ıdır. 

M.eydan muharebesi uıilletle
trin bütün mevcudiyetlerile, ilim 
19e fen sahasındaki sevjyelerile, 
.tıliklarile, harslerile, hülaıa bü
ti!n maddi ve manevi kııdret ve 
fazi!etJerile ve her türlü vasıta
tarile çarpıştığı bir imtihan sa
lıasıdır. Bu sahada çarpışan mil
letlerin hakiki huvvct ve kıymet
leri ölçülür. Netice yalnız kuv
Yeİ cismaniyenin değil, bütün 
kuvvetlerin, bilhassa ahlaki ve 
harsi kuvvetin tefevvukunu mer-
tebei sUbuta vardırır. Bu se
beple meydan muharebesinde ye
nilen taraf milletçe ve memle
ketçe, bütün mevcudiyeti mad
lliye ve maneviyeılle mağlup 
edilmiş sayılır. Böyle bir akıbe
tin ne kadar feci olabileceğini 

hmin edersiniz. Mahvü izmih-
lal yalnız cidal sahasında bulu
aan orduya münhasır kalmaz. 

sıl o ordun.un mensubolduğu 

millet feci akıbetlere uğrar. Ta
rih~ başl rmdaki l.e:tidarların, 
haris politikacıların bir takım 

r 
Üçüncü yarış bilhassa çok heyecanlı olnıuş, hahsi 

ınüşterek gişelerinin onu kalabalıktan 
geçilen1cn1iştir ? • 

Bugün Bebekte atlama müsabakaları yapılacak 
Mevsim at yarışlarJ,Dın beşin

cisi de dün Veliefendi çayırında 
büyük bir kalabalık huzurunda 
ve intizamla yapılmıştır. Dünkü 
yarışlarda BllyUk Millet meclisi 
Reisi KAzım paşa hazretleri He 
farka müfettişi Hakkı Şinasi 
paşa, Mar'nş meb'usu Mitat, 
Beyazıt meb'usu Ihsan, vali mu
avini Fazlı ve polis mUdür vekili 
Rıza Beyler Ye sair zevat hazır 
bulunuyordu. 

Birinci kotu 
Yarıılara tam iki buçukta 

başlandı. Dört ve daha 
yukarı yaştaki hNİS kanlı lngiliz 
at ve klaraklarına mal)sustu. Buna 
beş hayvan girdi ve neticede 
Akif Beyin Pampalina sı birinci 
olarak 300 ve yine Akif beyin 
(Somancler) i ikinci gelerek 75 
lira Aldılar. 

ikinci ko'u 
1930 senesi r.arfında kazandığı 

ırınn ı ı r ıırwtwM•• iiilfilitıWııl' mnntıaınıttnma..-W rmna 

10 hayali emellerle, vasıtası mekıi-
ne c:1l4ıen müstervli orduların, müs
tevli milletlerin uğradığı bu nevi 
feci akıbetlerle rr=ılamaldir. 

E(tndiler, Türk vatanını fet 
betmek fikrini, Türkii esir etmek 
hayalini umumi, mabıeri bir fikir 
haline koymıya çalışanların da 
layık oldukları akıbetten kurlu· 
lamamış olduklarını gözlerimiz.le 
glSrdnk. 

Efenbiler, kendilerine bir mil
letin tAlii tevdi olunan adamlar, 
milletin kuvvet ve kudretini yalnız 
ve ancak yine milletin hakiki 
ve kabili istihsal mçnfaatları 

yolunda kullanmakla mükellef 
olduklarını bir an hatırlanndan 

çıkarml}malıdırlar. Bu adamlar dü
şünmelidirler ki bir memleketi 
zapt ve i~gal etmek o memleket
lerin sahiplerine hakim olmak 
için kllfi değildir. Bir milletin 

ruhu zapt olıınıuadıkça, bir milletin 
azim ve idaresi kırılmadıkça, o 
millete hakim olmanın imkanı 

yoktur. 
Halbuki asırların mevludu 

olan bir ruhu milliye, kavi ve 
daimi bir iradei milliyeye hiçbir 

~ kuvvet mukavemet edemez. 
Mahkum olmak istelI)iyen bir 

milleti t.;ıhtı esaretinde tutmıyn 
muktedir olacak kadar kuvvetli 
mUs~bitlcr artık bu dünya yü
zünde knlmamııtır. Tf ı·k milleti 
son mlicadelatile, bi~'ıassa bura
da ibraz elt ği zdc:rle, izhar 
ettiği azim ve iraôe ile malum 
olan bu hal.ayiki bir defa daha 
sinei tarihe çelik kalemle hak 
etmiş bulunuyoruz. 

Efendiler, Afyonkarahisar-
Dumlupmnr meydan muharebesi 
ve onun son safhası olan ve 30 
ağustos muharebesi Türk tari
hinin en mühim bir dönüm nok
tasını teşldl ecler. Tarihi milli
miz çok büyük ve ço~ parlak 
zaferlerle doludur. Fakat Türk 
milletinin burada ihraz ettiği 
zafer kadar neticei kat'iyeli ve 
bütün tarihe, yalınız bizim T ari
himize değil, cihan tarihine yeni 
cereyan vermekte kat'i tesirli bir 
meydan muharebesi hatırla-

mıyorum. 

~ . 
' 

-
Deniz mDsaba1(ast için dün~ü hazır-

lıl( f aaliydi 

ikramiyelerin yekünu yüz lirayı 
tecavuz etmemit olan üç yaşın
daki yerli ve Arap Erkek ve 
Dişi tafiara mahsus olan 1400 
metrelik koıuya Nail efendinin 
(Al Devriş ), Kaymakam Tayyar 
beyin ( Zöhre ) ve Fevzi beyin 
(Mes'ude) ismindeki üç tayı girdi 
ve neticede (Al Derviş ) büyük 
bir farkla birinci gelerek 300 
ve Mes'ude de ikinci olarak 75 
lira aldılar. 

Üçüncü kotu 
Dört Te doba yukarı baştaki 

yerli, Arap at ve kısraklara 

mahsus 1800 metrelik (Handi
kap) tı. 

Yarı~a on hayvan girdi. Bun
lann arasında (Gazal) (Mebruk) 
(Küçük Ceylan) (Gümüş) (Şans) 
gibi tanınmış ve hepsi müteaddit 
yarı~lnr kazanmış meşhur hay
vanlnrJa bilhassa Prens Halim 
Beyin (R .. çhan}ı bulunuyordu. 
Rüçhan az zaman evvel Mısır 
yarışlnrmda tanınmış ve bu şöh
reti yüzünden feci bir sui kasta 
maruz kalmışken kurtarılarak 

Kahircden lstanbula getirilmişti. 

Bunun için yarış başlamadan 
evvel tribünlerde mahsuı 
bir heyecan görünüyor her keı 
türJü türlü tahminler yürlltüyor
du. Bahsi müıterek kişelerinin 
önü hıncahınç kalabalıktı. Bil
hassa Rüçhan üzerine (Ganyan) 
alanlar pek çoktu. 

Nihayet yarış bu heyecan 
içinde tam Uç buçukta başladı. 
Şimdi meraktan hiç kimse ye
rinde duramıyor, iskemlelerin, 
tribünlerin, balkonların üstüne 
çıkmış yüzlerce halk bağırıyor 

Rüçhan için «yaşa!» diye hayki
rıyordu. Ve Rüçhan üzerinde 
taşıdığı bu itimadı gaybetmiye
re1c daha ilk saniyelerde tekmil 
rakiplerini 50 metre arkada bı
raktı ve hep ayni farkı muhafa
za edip yıldırım gibi bir hızla 
hepsini geçerek birinci geldi. 
V c 300 lira aldı. Ondan sonra 
Hüseyin efendinin (Gümüş) ü 
ikinci olarak 75 ve Suphi paşa
Alceylanı da üçüncü gelerek 25 
lira aldı. 

Dördüncü koto 
Üç ve daha yukarı yaştaki 

halis eldem lngiliz at ve msrak
lanna mahsus Handikapa üç 
hayvan girdi. Çok heyecanlı bir 
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Ah b ' • 
Bir avuç altını cebine yer eş irdi stanbula eğ· 

lenme~e ve,ivordu •. 
1kı!MM*M 

lzmirden Gülcemat vapurııc suf un da kendilerile beraber 
lstanbula gelmek istiyen Rııa olduğunu söylcmişfr. Yusuf ken· 
isminde bir hırsız vapurda ya- di.,ine yüz lira hizse verildiğini 
knlanmıt ve hadise hakkın.da söylediği halde lsmail Yusufa 
malumat almak istiyen gazete- 700 lira verildiğini iddia etmiş· 
cilere gülerek bacağındaki tir. YusufJa motörün sahibi 
pantalonu gösterdikten sonra Osnum koplanın müvaceheleri 
meseleyi şu suretle anlatmışbr: yapılmıştır. Osman inkarda 

- Ah, ah l Benim başımı ya- devam etmektedir. Mmmun Os· 
kan bu kıl dondur.. mandan başl<a ynka!ananl rın 

- Balçovada hacı Dervişin hepsi cürümlerini itiraf etmişler• 
yanında yedi aydır çobandım. dir. Firar halinde bulunan Os
Evelki gün Dervişin karısı Se- manın yeğeni ile iki taife de 
her hanım hamur yuğurmak için yakalanmak üzeredirler. 
bahçeye geçti ve giderken koy- Rskibini vurup l>ldürdu! 
nundaıı bir çok altın ve paralar lzmirde Çobaniıada müthit 
çıkararak sarı.dığa koydu. Snn- bir cinayet olmuş ve HOıeyin 
dığı kilitlemeden hamur teknesi- isminde bir genç aşkına rakip 
nin başına gitti. Ben de sandı- görc;üğü Mehmet isminde diğer 
ğm başına geçtim, sarı sarı al- bir genci pusuya düşürerek kur• 
bnları görünce dayanamadım. şunln öldürmÜ§, bu arada atılan 
Ve bir avuç alarak tabana kuv- kurşunlardan Ali B. isminde za · 
vet kaçbm. Beni görmediler" vzllı bir adam da vurulmuı, 
Aldığım para tam sekiz altınla. ölmüştiir. 
bir beıibirlik ve kırk :;ra ban- -------llliııımı---:-
konot para idi. lzmire geldim. Cen1al Hüsnü B. 
Bir takım elbise, boyun kurde
lası - bani kıravat mı derler işte 
ondan-, ·· bir ayakkabı, gömlek, 
kolalı yaka, ipekli mendil aldım. 
Bir de gUvertc bilet alarak Gül
cemale bindim. Niyetim lstanbula 
gidip parayı yemekti. 

işte tam vapur hareket ede
cekti. Seher hanım karııma çı
kageldi. Beni polislere yakala
tarak indirdi. Elbiselerim eıya
lanm yolda i'mek için aldığım 
yarımlık rnkı şişesi falan hep 
vapurda kaldı.. Ben yakalan
mazdım, amma kabahat bende 
oldu. Bu kıl donu ayağımdan 
çıkarmadım. Bir kere tUyü - el
biseyi- değiştirseydim, beni, im
kanı yok, Seher hanım tanıya
mazdı. Bu kıl donu kendisi dik
ti de ondan tanıdı. Beni yakala
tan hep bu kıl dondur. Bu kıl 
don . .! 

Deniz haydıztlarz 
itirafa başladılar 

Foça açıklarında bir motörde 
yapılan cinayeti lzmir gazetele
rinden naklen yazmııtık. Son 
gelen haberlere göre motör tai
fesinden kaçak bulunan Ismail 
de tutulmuştur. Bu adam istiç
vabında cinayeti naaıl yaptık
larını anlatmış ve makinist Yu-

AlllllllUIUlllllUl ..... fllltlllHllllYlll ... ~ fWlftlUlftllliMntl-Rtallll 1 il 

takipten sonra Cokey M. Pnu· 
lün bindiği Androcino birinci 
olarak 500 ve yaver Ahmet be
yin Dracurtu da ikinci gelerek 
yetmiş bef lira aldılar. 

ee,inci koşu 
Üniformalı zabitana mahsus 

3000 metroluk manialı koşu idi. 
Buna dört :ıabitimizin bindiği 
bir birinden daha güzel dört 
kısrak iştirak etti ve neticede 
birinci mülazim Kemal beyi ta
oıyan Asil birinciliği ve mülazim 
Rıza beyin bindiği Atik te ikici 
liği kazandı. 

Halu~ 
Bügünkü müsabekatar 

Bugün Bebekte lstanbul 
mıntakası atlama ve dalma birin
cilik müsabakaları yapılacaktır. 

Bugünkü müsabakalara gire
cek sporcular dün Bebekte tec
rübeler yapmı1lardır. Miisaba
kalara bu<'TUn saat on altıda 
bnşhmacaktır. 

Dişlerini 1edavi etUrmek i9in 
dün lstenbula geldi. 

Muarif vekili Cemal HUsnll B. 
evvelki gece Y dovada gelmiştir. 

Vekil B. dişlerinden rahatsız 
bulunmaktadır. Dün bulunduğu 
c telden yalnız yemek yemek için 
çıkını~, bütün gün iatirahat et• 
miştir. 

Cemal Hüsnü B. gazetecilere: 
- Dişlerimi tedavi ettirmek 

için 1 ,t:ınbula geldim. Cumarteıl 
akşamı Yalovaya döneceğim. 
Bir haf ta sonra tekrar gelece• 
ğim. An1mraya ne zaman gide
ceğim henüz bel i değildir. de
mif, yüz ~ adar muallimin tebdil vı 
nakledilec-kleri hakkında deve
ran eden :jayiafarı tekzip ede
rek şunlaı ı söylemiştir: 

- Bu r. ~ne DJUallimler arasın
da mühim bir değişiklik yapıl· 
mıyacaktır. 

Ecnebi ve akalliyet mektep• 
leri muall:m?crinin deiiıtiriimeıi 
hakkında da verilmiş bir karar 
yoktur. Yaloız bu muallimlerin 
vaziyetleri ve dosyaları tet
kik edilecek, resmi mektep 
muallimleri evsaf ve ıeraitioi 
haiz olanlar vazifelerine mun
tazaman devam edenler Ye ıuibaJ. 
leri görOlmiyenler ipka edile
cekler • eğer varsa • diğerleri 
muallimlik mesleğinden çıkarıla
caklardır. 

c VUKUAT ) 
Yankesicilik 

Bir kaç gün evvel tiiccar 
Nazmi beyin yankesicilik suretile 
1400 ı:rası çalınmıştı. Bu iti 
yapan yankesici Kasımpqah 
Halil dün yakalanmıtbr. 

Bulunn1ltŞ çocuk 
Kadı köyünde Y eldeğirmenin

de Ahmet ağanın bahçesine dUn 
dört günlük bir çocuk bulun
muştur. Tcrkcdcnler aranmak• 
tadır. 

çahnan halılar bulundu 
Beylerbeyinde Sıtkı beyin bir 

buçuk ay evvel çalınan halılnn 
Galatada bir kah\'ede bulunmuf• 
tur. Hırsızlığı yapan deniz 
hırsızlarındon Ali ve arkadaı
lan düu vakalnnmı,tır. 



Blrfnc1 amamt mlfeftit lhrahim Tali B. in Dlyanbekire maYasa· 
lat ettijini yazmıfbk. Resmimiz lbrahim Tali Beyi Diyarıbckirde 
kentlatai i.atikbal edenlerle birlikte a6ıtermektedir. 

Jere göre eneli tesbit edilen 
10 aza 15 eve on kazanın me•· 
cut 9 nahiyesi de 26 nahiye ill· 
vesile 35 e iblağ edilmiştir. 

Yeniden teşkil edilen tam 
teıekkGllll nahiyeler ıunlardır: 
Fatih kazaıına merbut nahiyeler: 
Şehremini, Eyip, Fener, Samatya. 
Çatalca kazasına merbut nahiye· 
ler: BilyOk çekmece, Karacak&y, 
Boyalık. Beyotlu kazasına mer
but nahiyeler: Haık&y, Dolapden 
Galata: 

Oıktıdar kazasına merbut na
hiyeler: Beylerbeyi, Kısıklı. 

Sanyer kazasına merbut na· 
biyeler: Kemerburgaz,Boytlkdere. 

Beykoz kaz.aaına merbut nahi
yeler: Hisar, Mahmut Şevket pafL 
Beıiktaı kuuma merbut nabi
ye: Arnavutk6y. 

Adalar ka:uaına merbut nahi
yeler: Heybeli, Burıaz. 

Emin6nG kaza1ma merbut nahi· 
yeler: KOçtlkpazar, Sirkeci, Kum
kapı, Beyuıt. 
Kadık6y kaıaama merbut nahi· 

yeler: Kızıltoprak, Erenk&y. 
Bakırköy kazuına merbut na• 

biyeler: Y qilk&y, Mahmut bey. 
Şile kazasına merbut nahiyeler: 

Ağva, Alaçab, Teke. 
Yalova kazasına merbut nahi· 

yeler: Çmarcık, Kılıç. 
Kartal kazasına merbut nahiye: 

Semend••· 
Silivri kua•na merbut nahiye: 

SineklL 

Dahilde 
ı .,.. Kanae ıso 
J • • «)() 

6 • • 750 
12 • • t-400 

Hariçt• 

800 
l4SO 
2700 

Rebiiilahır 

1349 
Bu geoekl Ay 

Toyvart boyraını 
GOnqbt Jolu,u; 5,24 - halıp 78 47 

AiJm ôolufa : 13,23 - bolı11 : 22 35 

Namaz .akitleri 
1•1ı Ôll• bıfMı ılk••• Yat• f.,..,'c 

3.54 il.il 11,H 11.41 20 21 J.3J 

Günün müzayede 
ve münakaıaları 
T Kolordu kuarglb çausının ta· 

miratr • 3 ilncü kolordu sann alma 

komisyonu S: 16 

=ı&ld;o I 
Bu akıam latanbulda 

Sa at sekizden ona tadar alaturka 
fasıl 

JGmaEIJ! ı 
Albza- ~1er 
Alemdar --tıccnma ok 
Betlktat HiW - Vcrdün 
Ekler - Malek aınemacı 
Elbamra - Yiiım evliler 
EtuYal - tndbm 
Franaaz - 8gu esire • Opera - Cennet budur 
Sık - Ramonı 
SlrenaK.adılıılJ- Brodvay J11dazı 

' KQ9Qk haberler 1 
Rıbbm tirketi - Evkafa alt bir 

yerde antrepo yapnrmaRa te~ebbüs 
etmi' bu yüzden Evkafla aralannda il ti• 
1lf çı\mı~r. 

Uç aylıklar - Yoklaması )&na 

ftfa enesi günü başhyacaktır. 
MO.kirat muhafaza memur

lan - Hakkında tahkikat yapıl<hıt 
soylenmektedir. 

Seyriaefaln - Mısıra ucuz tari• 
fe ile seyyah naklini duşlinmektcdlr. 
Ege npunı doktorluğuna flit HUse} ııı 
Suat B. tayin cdUmlttlr. 

lzmir &dm rekolteai - Ge
çen seneden on bin kilo ek.UC olarak 
35,000,000 kilodur. Buna mukabil ihra• 
cat geçen seneye nazaran çoktur. 

Bahkçahk - Ticaretimizin inkl· 

şafı sebeplerini tesblt için yakında Tlc:t· 
tet odasında bil) tik bir kongre toplana• 
cakur. 
Va~ar birliti mDdilrO -

Şevket il lktısat YckAletl deniz oca:-ct 
müsteş:ırlıtına tayin edilırılşdr. 

Kadıkay kaymakamhtı - iç'n 
Çatalca kaymakamı Cc\·dct B. in ismi 
zıkredilmektedir. 

Anahk mutahas11sı - Bir :ıy 
kadar Macaristandan gelecektir. 

Maq - Pazartesiye baş'ıyacak· 

tir. 
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Erkekler Hangi Cins 
Anlaıılmaaı mümkün 
olmayan muammadır 

Död defa dari mi yoner 
erkek e evlenip botanan 
meıhur filim yıldızı P~ 
Coya afk ve izdivaç ••· 
kmda ne diyor? 

• 

Daha kıskançtır? 
"Fakat, ben gene evlenecek be,inci 

bir koca anyoruıa" 

Erkekler bu sıfatı kadınlara, kadın• 
Iar da erkeklere yakıştırıyorlar! 

kadmı, dadı, T. L olarak aever, Şimdiki kadının erlcekten bek· 
hotfamr. Kadın erkek için her lediği ıeyler uki zaman kazıma 1 

hizmeti 16rllr, parçalanır, fakat emellerine nispetle bir hayli de
mukabiliDde en afak bir aevgi i tmiftir. Fakat erkeklerin ekM-
bil Şa riainin kadmlaıa kuıı besledik· 

• e pemez. yet kadın er- leri hisler hazreti Ademden pek 
bkteD biraz bir fe)' iatem~e u farklıdır. Hepm kadıDJD biraz 
kallnpa o zaman erkek blitün daha güzel ve zarif olma11nı ister. 
Yerdildeftai aayıp diker ve ek· Fakat kadının yardımaaz, urif 
Hriya 8klhıll fU clmle ile bitirir. ve zebun, bpkı alız bir ..... 
•Sen de ne tatmin edilmez bir dalı halinde olma1m1 Uterler. 

kad11181n.,, BWıdan dolaya evlenen kadın 
Y almz maddi ıeylerin kar· ekseriya itini, aGctmn bırakıp 

lllDI mesut edeceğine kani koca11mn Oıeriae bir )'ilk olur, ( 
kalır. Bir erkeğin kadmdan yar- Kari Brlson 

olan bir erkek ka- dım yerine ev itlerinde ga,.-• 
dma t&!UJIUyor de- beklemeai de buadan ileri gelir. Hllb Man-

. mektir• Eğer blyle Bunların be~ erk~ tefe•- der ne dl· 
•Er!dler, 16dlvaçta,,. lslmU 6/r lcltaP ır11red11ı bir kadın ıenç ve vuku içindir. Ev bayabnda ka- J'Or 1 

Sinema J llduı ııfzelae mutlaka bqka dına mafevk olamayan bir ze.ç ••Erkekler mi 
Peggl CoyJ bir yerde qk mace- kendiaini mes'ut addedemez. daha lnakuç 

· Profea&r diyorki: 
" Kadınlar kıskanç olabilirler, fakat oal 

na hareketlerinde biç bir vahim hllcum g&rt 
mez. Kadınlar bili meleklijin timsalidirler. 
timal ld biyolojik sebeplerden dolayı, ka 

.. k uğrunda herıeJ} 
da eder, fakat erke 
blyle mı"?,, 

Kari Brüon ne 
lclrde: 

Bir ainema yılclaaa 
Kari Briaoaa pe 
~ bir kacluı k 

bir 
kekt• 
dabat 
likeli • 

ı 
.. · d Her halde iyi bir itl olan. kadmlar m? 

Metfmr filim yıldazlannclaa rua aramaıa 11 er. meale;c,: ... de iyı" muvaffaki-t-Jt.-
U!_ Co Herkeain dM-yu •a..Je- IJ"" ı - ........ Uk Tehlede kadınlarm &a,le lt-.U. Peggi yau tamnuuz. Bu • • "5: :- .,.,, teren bir kadm evleneceti i~ 

• • muı ı~p etse de ıtiıaf eteaeler k men...a:.. b -.:;....: lerle menal olmak için claba 
aenç kadın hepaı milyoaer olmak 0 zaman anlatılar ki bea bqka itini, gliclhıU ter et Ull". uca 
lzere ıimdiye kadar d&rt koca- inanlardan daha fazla egoist buna aleyhtanm. Evlenirken t.ly- fUla ftldtleri balmıchıianclu 

T&rmlf, aynlımfbr. Fakat dJ.ı•im. Bilha•a erkekler kadar le kadm erk';ti'e bu ife devam oDlana daha lnakanç oldaklan 
~.. etmuine mani ~lup olmayacapu zauedillr. Gerçi, kaclmlarcla fim-

irdiği b• maceralar hlll biç. Y almz f8 Tar ki erkekler sormalıdır. Eğer bu hbluıtaaıila- klik 
k~lbinden atk atetini ve yeni daima epjat olmakla tamDDIJf· lapmazlana evlenmemek daha iyi- di erkekler ıibi aqpl oluyor- lak. 
a&nnl maceralarına lzleınek ar· 1...-dar. 8aDa lyle 1eli1or ki ze- dir.Akai takdirde ifini biralop lar. Fakat atk ......._ ılr.e dal- facladltı 
1uıunu ıilmemiftir. maae kadınlan ba:rattan nasip· eve dinen kadın ondan 10Dn •a ·birinci meftll ifPI eder. ıc.twaçhlE iptidai Ye kaba 

terini almak ve biraz egoist ol· kendi kendillİ geçinclire~ Airl kız blle bu huautlarcla ea· teJClir. ıc.Kanchk. lwnm 
Bakın bir lngiliz ıazetaile mak ifin &n.t bulmutlardar. fikrini kafumdan çakarmahcLr. ki kaduac:lu farbızdır. o daher llİlleriDi maJayeder- •• baJ• 
nuıan bu güzel 111daa IÜaleriai Erkekler kendilerini ıayri- Öteden beri kadınlara erkek· İl DJ&Dcbnr." 

1 anlatıyor. •mea çöcuklar gibi teJlkki etmeli lerden fazla kıskançlık imat o- feyden enel bir koca Ye bir Dorotl V.........,. il 
" idare albna girmeje ruı ol- lunur. Benim fikrimce erkekler ev iller. Erkek, kadmdan Mil Doroti V arcliyaya tire 

Herhangi bir kadının erkek· malıdırlar. kadınlardan daba fula lalka9' daha u n&betleıe marmdar. k&11çbk iki liDI aramada m1.-.ı 
ler tanıdığını iddia etmeai ka· E bir k • -'-Jr: k ve inhiaraclırlar. Kllkan-•·L ;_ bir nlbettr. rektir. Ba nclicle erblmr 
dar glilünç bir teJ tasavvur ter ac 11 en;~•· 0 pr, Kocelatın eberiti keadileriahı ~ .._ dmlara tefenuk ecl..ı.. 
ed 1ever, pruruna riayet edene refakati, kanlan 1 • .,.in neda• ,_ .. .ı.ı Kaclmm klibnçlıktan kar-

emem; çliakü ben b iribiriae L r- - ama AllY .u..or: 
b OD• eline alıp iatediti gil»i hl~· ıelmediiin., haJret edorler. Fa- talm• için aaarlar İltea'." .,. ne _, • 
eDzİJCn iki erkeje teaadlf eJ- ... ekte kat'ljee ~-- kat ~enCliJesnnQll • dD... --~~~-_._~ ..p 

• medlm. Bazen titr rkftl ram- utns. Bir kadmm kat r _.ti.te leri J1!itd• . Baı CRI· ·~~llııllP ~ Jllh+. .- ........-mua N..uu 11"91 
c!ifımu zannedeniniz. Fakat bu riayet etmni ilzım aökta erke- tn.t bir 1ıat~ et nU•it? Eflteiin lagllterenin en meıbur ainema ılre hanıl cllllin &laW •Btuıı 
adam, gÜDÜD birinde 6yle bir p kibir Ye pnlfUD lurmamakbr. bqka doatlan ... da Ye Da yıldaalamıduı Milea Manderin eldatmaa 8onDak çocuklara 

ha Kadınların erkeklerden daha kadmm olmamı? fikri bu merkezde old,ja halde a-.ı mi, babuma • dUa 
rekette bulunur, &yle bir llz fazla kibirli olduldan alylenir. Kadmla erkek ikisi de aJIÜ la,UtereDID ea muaf llimlerlD- leYdiibd ıormak pbidlr. Ba 

alyler ki blltnn heuplanmz alt· f"dyaki ıiYinifincle, taYD"larında neYi kimselerden •• 19Jlerd• ela Prf. LoY bumm akliDi .a,. ale cenp venaek felrla•W• 
lat olur, fHanp kalm11uz. Bir bir bclai daha kibirli aibi ı&- boflanar ye 1ekdlieriaia zeftle- JJlrlllc rel.tlnlll rn'/JMle 
çoklan bana "sen erkekler- rliallr. Fakat ba imi erkeklerde rhıe bllrmetkAr olurlana 0 za- lespektedir. PrOfalre tire er- laailtere kaclıia ~ 
el k f -•- 1 beLI:.. daha eaaalıclır. Erkelin •tkmda UlaD beraber ı.çirecekleri laa1at kekler 1racbalardm daha cok Mm. Atbi1e ... lmka-sJalc 

en pe aua teY er ... .Jonua,, ela ba hal Vardır. lCendi elile aalncı olmaz. Wlivaç qka iatinat kMb""Çbılu. li&lerla ifidir. 
~~~~·erk~~iı~~~~~~~~-~~~~·--~-------~--~~-----~ bdkıediiim 19yıer, erkeklerin laik leldz-t içind• amıtabilir· birine batla1aaaaz. ~afet kıraliçeıl Amerı·kada 
kacLndardan beklec:likleriain ya· Fakat kaclm tarafmclaa kmhmt Bea baa kocalanmdıin fimdi 

b·ı d x.:ıd· 8 bir 1eyt1 rabatama kola1 mmt· bir parça h~ ki k.... Fnn .. cla IOQ'etenin 
mı ı O egu ır. ir erkek D• ID&lma imkan J.Oktar, ~p· dileriJe evll olclapm umq oD• en --~ ka..1--- __ ._ildi izdi va,_ muddea.1-10 
danı zevce, anne, yavuklu, n rata ~. dar botl&11mudı•· ~1& UIDI ~ Y yu ...................... , ...................................... - ... --········-............... - .............. -....._ ' _.... tahdidi teklif eclilit 

lngilterede Kutup~· kadm Casusluk AIHlllaıda ~. 
Kazanç vergiai mtlfet

tiıleri kadınlardan 
olacak 

lnfilterede kadmlar, llllklmet 
memuriyetinde yeni •uifeler 
almağa bqlaaflf(ardır. Geçen- ~ 
lerde ka'ZaDç •erıiai için bir 

lilubaka açalmq, bu mtlabakada 
200 erkekle birlikte 60 kadın 
bu ite talip olmUflardır. hıgilte
rede bu it en atar itlerden aayahr. 
imtihanda erkek Ye kaclıalara if 
tefkillb, muhasebe, ikbaadiyat 
bankacılık, aanayi tarihi, fiıket· 
ler, iflls, arazi ve eliallk, a- f 

eau i Ye aaire hakkında pyet 
M P. DU.... • 

m :.lfklll sualler aorulllnlflar. 
Bu mDıklll auallerdea ..... 

bdınlann 111 aaldamağa kabill-
1etleri de tetkik olunmllf, imtihaa 
neticesinde kadınlınn azim mik
JUta ma•affak olduklan u
Jq.lmlfbr. Bunlardan her birinhı 
bu itlere tayin edileceji muhak
•ak ıayılmaktadır. 

·• Rm,adan pal lmtbunu kefil 
lciD yeai bir heJet hareket et
mlftlr. la ,., ...,.. bqlıca 

Şimdiye kadar bu itler, erkek
lere miinhaa11 gibi idi. Son tec
rObe lcadıolann da ba -.1adilerde 
muvaffak olacaldanm ı&teriyor. 

YUlflaruadan biri ilk defa olarak 
bir bdmm ba heyette mlhim 
bir it denhte etmelidir. Bu he
yete ipirak eden kaclm telsiz 
m&teha•• olan Matmazel M.P. 
Demme dir. Heyet kutupta Nan· 
1e11 eraziai namile '8.ıuf yere 
gidecek Ye orada kqifler:e met· 
pi olacaktır. 

Yaln• _,,_, ı,ıewle ~ 
modlı lfl.enn4e de olıaPor:/ 

Londra ~teleıWa ~ 
malhaata alre AmeiibbrW Pi
riate moda ~ ....._...,_ 
makta ft bunlan ..-.;. -
.- .JeDİ moct•erl çalmak ..,._ 
ille mlkellef ~...._. • 
rl•a1ete gire bu ~ 
.... bili •Jda 2000 ......... 
aldıktan b.P. ele pPdiji 
her môdel- lçiade •JIWA ,-wr 
mlklfat almaldachr. 

Paria polW ......_claa bir. 
iaçmı yakalmmf, baalar al~ 
liilicle ..,.. derece tiddetli _,. 
riyat ,..O baldajaacl• •• 
banlann fnmaJI blı~ ..,.. 
Yetlerclm mabnım ettikl*I ~
leacliiiaden banlann Fnm ... 
ilaracı mtlnuip ,aıtdmtlttlr. 

ikinoı karı•ını bOfUJOI' lllltf.f 
Jeneral Llclenclorfun k-.

m bopmak huaaunda İlrar el
tili tahakkuk ediyor. Halibuırda 
ikisi mallanm ayırm11 ~ 
yorlar. Ceneral ile zevcesi Al
manyamn eald dinini yeniden 
yqatmak için çahpyorlarda. Bu
na muaffak olmamak Jenenla 
ıttiinç bir mevkie d&flrmilftG. 

..... &#70 

Baadan bir "k:al': makatl
d• f,...da E bphca· 
larmcla • sarif 809fete bclma 
intilaap edilmlftlr. Ba intihap 
ikinci defa olarak YDkaa :C~~ 
Geçea aeae ele aym ma.. 
yapdmıtb. 

Bu mllaabaka, m&aabakaya ft-
tirak .edenlerin İlimleri bilinme
den yapıhJor. Hakemler meaeJa 
••ıs aamarah .... dald penbe 

oldaia ibre hayat byclile 
dilir. Soa ıQnlerde izclinç • 
detialn on aene De tahdidi 1 
bir ClareJU b .. lamlf\u'. 

Ba ceNJ81111l bap116a k• 
rleali buhin111or. Mflter Dete 
ro bu meaele bıkklada JU 
bir makalede fU '8zleri l&Jliy 
«~il bclİYaÇ Jwm 

tereddi •tmiftir· Artık biç 
anlkaftle kaycli hayat 
yapılamaz. Onun için iıdiTaçfı 
mlddetini tahdit etmek Ye 

tllD aUe kamınl&rlDI fil• 
tadil etmek icabeder .. 

el~iaek hama,, yahut .. 95 
marala muacfaki liyah da"t 
laainma,, rey ftrii'ler. Eter 
el olaa ma glaterine imi 
olmmr. 1929 HDelİDde ••u 
109Jde kadım Sicilyab mdk 
"Danalo,. idi. Ba •fer Mad 
"Simon Beryo,. ilmlncle bir ...._ __ <Ü 

m iradına bu dereceyi kaza 
br. Madam -'Beryo,, 52 J~ 
cbr. Atqla sO:deri, mat bil' 

Yardır. Beı Jafllldald çocai-
İlmi .. El GlaYi.. ... 
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ra), Mustafa Hilmi (Yozgat), lbrahim •••••••••••••111 J\ K T 

" s e ı e Feyzi (Aziziye), Faruk .(Ne\·şehir), s eyrı• se f aı· fl ımll I O 
Selim Sırrı (Bursa), Ahmet Turan K • • • • k · ı" 1 
(Yan), Fevzi (Bağdat), Necati (Düzce) 11----------- UÇU 1 an arı 
Nuri (Maraş), Hüseyin Ami (Tokat), Merkn: actntui: Galata Köprü ba,ındı ";11P4111mrıt! -a•tı8 • .. Her ı'hı netrolaııur ~ lll 

Necabettin (Usküdar), Şemsettin (Kar~ fteyotlu !!6!. ~ubt actntcsi Sirkecide 
1 T 1 

• •••• eıu Tarife••• •• 0
• • Lise • e sonu m a 

I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lı~), Nuri (Tunusbai), Haltt ( s~n· MühOrdnrıadc hanı ılnnda ~.st274 ' • • 

V akıt, terfi e d etı zabitler ri m i::.i lı n ra ret Le ı c fı ri k ed c r bu ı). fü\mil (Kanlıca ı. !smail Hakkı : 1 Def alık '""' 50 : 
. . . . . {Lütfü Paşa), Ahmet (lstanbul), Fo·ı lzmir sür' at p'lstası , : 2 . . 50 : 

Askeri terfi llatcsının bırıncı kısmı· (Samsun), Rıza (Balıkesir) R (A rah (Ye · ) lh (E · ) Veysi (E· ( GULCEMAL) vapuru 1 •" J .. 65 : 

d
.. :o ·k B ·· d z· t . , ıza . nıce , san yıp , • • • 

1 

nı u_n neşrdm"S'tı ugu? e .ıs enın rap camii), Muammer (Pirepol), irfan yip), Nihat (Kırklareli), Muhlis (İti· Eylül pazartesi 14,30 da • 4 :15 • iklncı ve aon kısmını takdını edıyoruz: (İstanbul), Ziya (Girit), Agah (Gem- tanbul), Ahmet Nihat (lstanbul), Ah· Galata rıhtımından kalkarak · : ihtivaç kalmav:n. : 
Piyade sınıfı lik), Yaşar (Pazarcık), Ahmet (Har· met Hamdi (lştip), Ali Rrıa {Rize), aalı sabahı lzmire gidecek ye : cava kadar ( czam' 100 •,, 

BİNBAŞILıGA TERFİ EDENLER P,~t) M~hmut Ihsan (Kastamonu), Recayi (Şehzadebaşı), Ziya (İstanbul) karıamba 14,30 da l:ımirden : 10 dela ı ilan edil- • 
:Mustafa Fe\'Zİ (Kozan), Emin (E· Na~m (Kasımp:ı~), Os~an (Beyazit), Muammer (Beıiktaş), Bürhanettin kalkarak perıembe sabahı : mek uzere maltla : 

dlrne), Behaettin (Şeh:ıadebaşı), Meh· Raşıt ~hsan (Üskup), Rıfat (Cihangir) (Fatih), Hızır (Harput), Ali Rıza (ltı-
1 

' 
met Fahri (Beylerbeyi), Ali Galip (Sof Rahmı (Aşıkkapı), lbrahim {Kastamo· tanbul), Ahmet Pertev (Beykoz) Bf'Y· lıtanbula gelecektir. bı'r : Abonelerimiz.in her ilç ayb~ için : 
ya), Hüseyin Hulki (Boyabat) Faik nu), İbrahim (Lüleburgaz), Mehmet ler. Vapurda Mükemmel : bi< <ela" mucan:n' : 
(Osldlp), lbrnhim (Bağdat),' Adem Ali ~Kilit~ahir?.' Daniş. (Kası~paş.•), BiRiNCi ~IULAZIMLIGE TERFi orkestra n cazbant mevcuttur. : • """ '"" 11101"" '"'' '""' : 
(Prlzrin), Mehmet Necmettin (Edime) Abdulkadır (Suleymanıye), Nızamet- M O : için s er .ı..-uruş uımmolcnu . : · ll3'IN3ag u anya ..,ostaları • .......... •••••••••••••••• 
Mustafa Şevket (Diyarbekir), Mehmet tın (A~saray), Behaettin (Mekke), 11- Ahmet Hamdi (Kosva), Muammer ,.., .ı Kiralık ·- Satılık 
Nuri {Kerkük), Fehim (Manastır), )'as .~Sı\'as), Muzaffer . (Ce~rahpaşa), lhsan {Sivas), Nazif (Kasımpa§8), Rn· Mudanya'ya badema Cuma, 
Mehmet (Karngümrük), lsmail Hakkı Abdull~h (Tra~zon?, Arıf Hıkmet •. (Sü· lf (Denizli), Abdullah Nuri (Erzurum) paıar, çarıamba günleri posta 
(Kerkük), Ismail Hakkı (Çengelköy(, l~~ma~ıye), ~h Saıt (Bağdat), Nıyazi Sami (Beşiktaş), Cemil (Proşove), İs· yapılacak ve saat 9 da kalka-
Mehmet Fahri (Topane), JHtmil Salt :Nıyazı <?~küdar~, Refet (Da\'utp~a), ":ail Hakkı (Lüleburgaz), Ahmet Sup· caklardır. Bunlardan cuma, 
.(Van), Ziver (Erzincan), Ali Galip Mehmet Zıya (Sıvas), )lehmet (\an), hı (İstanbul) O ·man Kemal (Topane) çartamba postaları Mudanya'· 
(Yeşil tulumba), İsfendiyar (Eyip). Ziya (aÇna~~ale), Kazım <:Antaly~), Hayrettin (Hama), Kemal (Ortaköy). ya kadar pazar poıtası da 
Şemsettin (Fatih) Hamdi Ali (lstan· Mustafa (Gınt), Mehmet Saıt (Erzm- Sedat (Gümülc.. ) Lutfii (Edirne). "d' d Ü • d M d , 
bul), Ali Haydar' (lstanbul), lsmall can), ltüsfum ~Manastı.r), Süreyya (Is- Hayrettin (SeıA'::'~ı'. Tahir (lstanbulJ, gı lf n ön tiın e u anya -
Fehmi (Edime), Osman Cevdet (Yako· t~~bul), Cemıl (Gedıkpaşa), Hasan Yekta (Musul), Ahmet Hamdi (Prez. ya uğrayarak Gemliğe gidip 
n), Ömer (Kütahya) Ahmet Kazım (Sıvas), Abdurrahman (Perlepe), Mus· rin) Tevfik (A .. t ) Hüse)in (Ni· geleceklerdir. 

· ' t f (B ·d t) Ah t ,,,..,, ( · , )ın ap , • .. (Edıme), Osman Salim (Erzincan), a a ag a • me .. .,azım Erzın. şantaş), Abdullah (Çarşam.ba), Saip =111•!!!!!!!!!!!!!'!~~~!!!!!• 
Sadık (Eskizarn), Ali Nafi (Manastır), can), Ma~mut Ekr~m (Bağdat), Sen·et (Trablus Garp), Hüseyin Madum (İz· DOYÇELEVANTLinye 
Nuri (Tokat), Arif (Filibe), Şevld (Ak (Hadımkoy), Dahrı (Eyip), Mehmet ınit), Hasan Sabri (Manastır) Beyler. 
bıyık), Osman Nuri (Şehremini) Bey- Rauf (Bitlis), Yusuf (Kerk\ik), Cevdet 1 fhk"' ıf llamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve 
ler. (Diyarbekir), Nazmi (Ortaköy) Nu- BlNB S I am sm ~ENLER Bahrisiyah arasında azimet ve avdet 
YOZBAŞILIGA TERFi EDENLER rlttin (Konya), Tahsin (Kası~pasa) 4 AŞIUGA TERFi E muntazam postalın 

Macit (Erzurum) Sadettin .(Üskii· Ali J{emal (Erzurum), Sırrı (Siv~). Me\·lut (Erzurum), Ahmet .<Erzu· Hamburg, Brem, Stetin, Anvers 
Clar), Mehmet ŞükrU (Resne), Ali Se· Abdülaziz (Kastamonu), Muharre~ rum), Şaban (K~rmasti), Fehmı (R3· ve Roterdamdan limanımıza mu· 
zai (Rize), Bedri (Urla), Ismail Hakkı (Trabzon) Beyler. ~o:~· l<~l.~h7et Fikri (En:u~u7ıtr::~~ vasalatı beklenen vapurlu 
(Maraş), Mehmet Salim (İstanbul), BlRlNC[ MüLAZIMLlGE TERFi eli) N~ı E(Yrzurum), ~lab. (B Qik•••) OSTSE npuru 3 eylüle doğru 
Rauf (Ortaköy), Hüse)in Rahmi (Edir EDENLER Mehm:ı~; anya), H~ mı e~ -..... OLIMPOS .. 6 .. .. 
ne), İsmail Hakkı (Edime), Ahmet Kemal (Ermanalt), Ali Fuat (lstan·'ı YÜZBAŞI~~um) Be~~e~DENLER llERAKLEA ,, 7 • • 
Süreyya (Kasımpaşa), Ihsan (Karn· bul), Mahmut (Gümüşane) lsmail Hak K A TER ls- SAMOS ., 13 ., • 
giimriik), Ahmet Hilmi (Perlepe), Adil kı ~Yozgat), H<\lil (Urfa),' Osman (Se· ma·l e~~~Van~~ ~uhsin (Harpu~k (Beşiktaş), Süleyman (Nişantaş), Fet- lllnık), Sabri (Diyarbekir), Nurettin ra;) S~l ~ (Guruce), t~n ~ (:· Burgu, Vama, Köstence Kalas ve 
hl (lstanbul), Nüzhet (Aksaray), Rem· (Süleym:ıniye), Celal (Bursa), Celal ' .. e~~an (Bursa), cma o- İbr&il için limanımızdan hareket 
'zl (Sütlüce), Mustnfn Kamil (Seli'ınik) (Konya), Ismnil (Çarşamba), Namık ~~ne), Husnu (Ve:ı:ir tekke), Şerafettin edecek vapurlar 
Fethi (Antnlya), Cemil (İstanbul), (lstanbul), Muhittin (Kasımpaşa), (I asımpaşa), Zekeriya (Bil!n), Cemal OSTSE vapuru 3·6 eylülde tııhmilde 
Adil (Eskişehir), Cemil (Kilis), Abdül- Arif (Çanakkale), Kelfımettin (Manas· ~~~~~l) Beyler. t SAMOS ,. 13·16 ,, ., 
k•'?" (Siirt), Rahmi (Yan), Tahir tır), Keliımetıin (İstanbul), Nasuhi NCI MüLAZIMLIGE TERF (Büsre~ Paşa), Kfimil (Kırldareli), (Kırklareli), Hilmi (Unkapaııı), Vasıf • . _EDENLER . . H•mburg. B"m, Anv<r~ Roıerdam 
Halit ~ıya (Gelibolu), Nihat (Prizren) (lstanbul), Ahmet (İstanbul), Mazhar Nedım. (Kasımpaşa), Zıhnı (Üskü· ve Dançig için yakında limanımız-

• ;ııecatı (Çengelköy), Naci (lstanbul), (Harput), Hakkı (Manisa), Mehmet dar), lla~ıs (Malatya), Kenan (lstan- den hareket edecek vapurlar. 
Ahmet (Sıvns), Nuri (ijeşiktaş), .Ferit Ali (İstanbul), Nuri (Ko~ana), Ahmet bul), Celalettın (Konya) Beyler. ODDRALAJSO vapuru 2-4 evlülde 

.... c-(Erzurum) Mehmet Ali {Trablus), Sa· Hikm~~ ~J\!.ll,?!is_v. J.'!!!~k _J.lstanbul), l\fuhabere sıuıfı tahmilde 
im (Eyip), Asım (Harput), Celal (Har Ali (Erzıncnn), 1hsan (°Eyip), Hilmi YOZBAŞILIGA TERFİ EDENLER IIBR11KL&A \iıpuru-7-JO-·e Htlde 

put), Hikmet (İzmir), Musa Kazım (lştip), Mehmet Tevfik (Dursa), Cemal Adil (tstanbul), Şükrü (Taşlıça), tahmllde (~rzlncnn), İsmail Hakkı (Edirne), (İzmir), Rahmi (Manisa), Ferit (Çatal Allettia (İstanbul), Şerafettin (lotan· STETIN vopunı 14-16 eyllllde tah· 

Bürhanettin (İstanbul), Maksut (Er· en), Kazım (Kaplıca), Mühdü (Kad•· bul), Zeki Cillid (Çeşme), Hüsnü (Aşıl• mllde 
zurum), Şe\·ket (Erzincan), Cemal (Si· köy(, Ce\'det (Vnn), Mebruk (Trablus paşa), Raik (Üsküp), Abdurrahman Yakında limanımızdan Londraya 
Dop), Galip (Çine), Cudi (Kadıköy). garp), Fadıl Kamil (Kadıköy), Mehmet (fülis), Ziya (Bursa), Arif Hikmet hareket edecek npurlar. Bıtkı (Çine), Nadir (Elbasan), lsmall (Manisa), Ahmet Şadi (Ankara), Ha· (Manasbr), Mehmet Galip (Eyjp), S•> HERAKl.EA vapu<u 7-10 eylülde 
Hakkı (Gireson), Refik (Üsküdar), san Menan (İstanbul), Mehmet Emin !ettin (Mimar Şinan), Halil (Mekke), tahmilde 
Emin (Edime), Saffet (Sofular), Ah· (Cide), Hüseyin ZekAyi (Üsküdar), Muharrem (!stanbul), Naci (Sellnik). Fazlı ufsil!ı için Gılaud. O<a· 
met Saim (Bingazl), Saim (Usklidar), Kemal (Kilitbahlr), Cemal (Kadıköy), Abdülıneclt (Süleymaniye), Mazbn< kimyan bınınd. umumi acenıahğına 
Becep (Elaziz), Abdülhalim (Tokat). Cemal (Kadıköy), Talat (Ortaköy), {İstanbul), Zeki (Üsküdnr), Veliddilı müracaat 
'.A.bdüllzlz (Süleymaniye), Abdülkadir Mehmet (Niğde), Ömer LQtfü (Ayas) (aMraş), ömer LQtfü (Zile) Beyler. Telefon: Beyoğlu 641-674 

:<Bağdat), Ruhi (Halep), Remzi {Seli· Muhsin (Çırpan) Beyler. :ı: ' BiRiNCi MüLAZlMLlGE TERFİ Davet 
!Diye), Mümtaz {Antnlya), Hidayet Süvari sınıfı EDENLER Amelt Havat erk.ek. me/f.febı mil-
.(Şaın), L(itfü (Maraş), Mebruk (Edir- YüZBAŞILIGA TERFi EDENLER Halil (lstnnbul), Enver (Adana) dür.il/ünden: 
De), Hidayet (Trablus), Mu~tafn Te~- Sadettin (Sakız), Necati (Nil;'antaş), Muhtar {Üsküdar), Kemal (Alasony!l Zafer bavramına iştirak etmek üzere 
tik (Antalya), Mehmet (Bagdat), Hu· Ali Galip (lstanbul), Ismail Hakkı Beyler. 30 ağu5tos ·cumartesi günü sabah saat 
.leyin (Üsküdar), Kadri (Ileşikta~), (Bursa), Sabri (Antakya), Bürhan Askeri fabrikalar sınıfı sekizde talebenin mektepte bulunması 
Mehmet Veysi (Kasımpaşa?, ~brahım (Beykoz), Cevat (İştip), Faik (l\lanas BlNDAŞILIGA TERFi EDENLER ilA::.0:...::.01;.:;u.;.;."

1

~
11

.;.· --------

Bakla (Trablus), Rıza (Cıbalı), l\lu~ tır), Ruhi (Koca Mustafap~cm), ifaya- M h t (KütahYa) Mehmet (Van) Funcıaitl{ yangını 
tara Vasfi (Sivas), Yus~f ~Kon~a)~ tı (Osküd~~), Ah~et Muammer (tsmn- Tevfi~ ~:nastır) Beyİer. dün saat aörtte Beyoğlu Jan-
Basan Basri (Maraş), Huse:·ın N~rı bul), ı.Qtfu (Dagıstan), Osman Nurı YUZBAŞILJGA TERFi EDENLER darma mıntakasında Kanlıkavak 
(OsJ,Udar), Ismail Hakkı (Dıy~rbekır' (Ki.Us), Cavit (Selanik), Mehmet Ne- Mehme Fuat (Beşiktaş), Naci Men· köyüne yakın bir fundalıktan 
?dehmct Tevfik (Cehant), Ah lhsan c:ıtı (Manastır), Ahmet Hamdi (Edir- lek) B 1 yangın çıkmış, bir kısım fun· 
(Çirit), Ali Naci {Osküp), Yusuf Ke· ne), Nedim (Aksaray), Kadri (Orta. BiR:~~~· MüLAZIMLlGE TERFl dalık yanmıştır. Yangın köylU· 
J?ıal (Erzincan), Yusuf (~rzin,.ca~), köy), Niyazi (Ereğli), Feyzi {Kadıköy) EDENLER lerin yardımile ıöndürülmüıtür. 
Ruhi (lst:ınbul), Ahmet Şakır ~Erzı~- Hayrı .<Aksarny), Kenan (İzmir), Ra- Kemal (lstrumca), Rauf (Sellnik) Yaralı adanl 
tan), Feyzullah (Kırşehir), Salahattm gıp (Şıle), Nftzım (Edirne), Ziynettin Beyler Fatihte Nişanca nıFvkii ida· 
(Gelibolu), Zeki (Hasköy), Niyazi (An· (Yozgat) Beyler. • h )'f l • d I Demiryolu sınıfı re.sinde dün mu te. ı yer erın en 
talya), Nevzat {Üsküdar), J\:enan ( s· Topcu sınıfı ı OZBAŞıLIGA TERFi EDENLER yaralanmıf bir adam bulunmuıtur. 

· Kiralık daire - Ankııra cadde-
sinde muayenehane, idarehane ve ~azı
hıne ittihazına el\'erişli müsııit şernitle 
bir daire kiralıkcır. Ankara caddesinde .. 
muııllimler kitııpanesine mürıu::ıac. 

Aparbmanamı satıyorum -
Tünelin üst ba~ında Ş:ıhkulu Oeyirmen 
soknk Iley.ker apartımanı knrşısında Hacı 
Seyit apart. :\o: 5 

Satılık hane - Şehzade batında 
Çukurçeşme yanın~a Ta§hıın arkasında 
Marmaraya nezaretli 9 numarnlı beş oda 
~e mUştemllAtlı müceddet kfırgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

ttPllllllUlnamutt ............ taamllttlltlld ............... '' _____ , ---

Müteferrik 

Biçki dikit dersleri - 18 se• 
nelik tecrübeli usulıcrle ders nlmak iste· 
yenlerln Divanyolunda Biçki yurdunda 
Hakkı Beye müracaatları. Telef: 2038 

Müracaat evi - Her işe mu· 

tahassıs memurlar ~c\'k eder her şeycle 
Azami teshi!At gfütcrir. 

Aleksiyadi han Galata, müec::sisl 
Ferit 

Seyyar müslUman memur is-

tiyoruz - Y:ıpacnğınız muameleye 
göre ayda 90 liradan fazla ka.znnabilir· 
dniz. 

lstanbul dördüncü Vnkıfhan içinde 
Ünionkol Tesıiat 

MUracaat evi - Her nevi ta.-
kiba.t, her lisandan tercüme, \'C eml~k 
icar ve idares:nl kabul eder. 

G•lata Kredi Hrone Aleksiyndi han --·--r~ı~~ııı;~:~!w~ınııı ı ~ ~ ~ 1 ' ·ıı ~· m ~ .~ 
Ticaret işleri u-

nıum n1üdiirlii
ğünden: 

TUrkiyede bayat sigorta i~
lerile çalışmak U:ıere kanuni hü· 
lcllmler dairesinde tcsçil edilerek 

bugün faliyet halinde bulunan 

Boı - Kurt Türkiye umum si-

gorta tirketi bu kerre mllra 
caatla Türkiye Ziraat bankası 

Anonim Şirketinin gerek U
mumt MlldürlOğUnü ve gerekse 

mevcut ve ilerde açılacak fUbe 

ve aandıklarmı şirket namıı:a 

hayat sigorta işlerile meşgul ol· 
mak ve bu işlerden doğacak 

davalarda bütün mahkemelerde 

müddei, müddaaleyh, ve üçüncU 

ıahıs safatlarile hazır bu:unmak 
ü:ıere acenta tayin eylediğini 

ta( ~bul), Mehmet 1ı~uat (Ed~me), Rıflkı BlNDAŞIUGA-TERFi EDENLER lhsa (B -") Mustafa Nazmi (Kon Yaratı a<rır olan bu adamın 
.Koca M taf s:ı) Tahsın (Çam ı · n u.~ ' o h t .... ) v us . ap~ (E' . a ) Te\'fik l\lustnfa (Sivas), Cenit (İzmir) Ka· ya), Sür~yva (lstanbul), Mustafa Ha· hüviyeti anlaşılmamlf as aneye 

'"" , A usuf Zıya rzıncc n ' ·ı ('r ) <::. k t (K · ' · • • · l b 1) kald l t r (Selanik crnfettin (Elmalı), l\lelı· mı .. an • ~ev e aracık), İsmail şım (İstanbul), :Necmettın ( stan u , ırı mış ı · ~ ___ ., 
illet T 7.kş (Harput) Tallıt (İzmit), (LOtfupaşa), Behzat (Trabzon), Halil Kemal (Man .. ıır), Hilmi (Musul). - Nakliye sınıfı 
Asım e

5
v .. 1

1 

'i ) ',,.•azmi (Prevze) (lstanbul), Mustafa Nazmi (Erzurum) Yemni (Manastır), Zeki {Umadiye). BINBAŞILIGA TERFi EDENLER 

bildirmiılir. F cyfiyet sigorta şir
ketlerinin teftiş ve milrakabosı 

( u eyman ye ' ı., ' Is ail Seza' (E · ca ) S · ( Ç Serat tti (D' , bckir) Edip (Bebek) m ı rzın n • amı Afyon) Mehmet Cevdet (Antalya), Kazım { a· Salih Zeki Be. 
hakkındaki 25 - Haziran - 927 tn· 
rihli kanun hükümlerine muva

fık görülmfiş olmakla ilan olunur. 
Ceınllc (Eı:.ur::;;, Fikrİ (Van), Hayrı ~!ah'."ut Şevket (Datum), İsmail Sat. nakkale), irfan (D".r.ıa), lbrahim (Be- YüZBAŞILIGA TERFi EDENLER 

(o 

. h. ) Al' {De rı (1 rablus) Beyler. şiktaş) Mitat (lzmıt) Beyler Dehaettin (İstanbul), Kamil (Be ik 
rtaköy) Ruhi (Yenışe ır , ı · ~ , • ı:nf ) y' (B'tl' ) Mazlum (Kara y,JzBAŞIUGA TERFi EDENLER l~vazım sınıfı taş), Mehmet Halit (Eyip), Saim (Prij 
rce • aşnr 

1 
ıs 

1 
s··ı (B 'kt ) Mah t (I{ d ) ..;:. k (1 b -----------_,..,, 

hisar), Hasan Fehmi (!stanbul), Ni· u eyman. eşı aş' met Halıt BINBAŞJLJGA TER•'! EDENLED tına), Fu• • os '~ev et stan ul) Eıı·f Nacı·' nı·n 
Yad (Beşiktaş, Ahmet (Bozcaada), (S,°fular), Hı~met ~Adana), Mustafa Cemil (Atik Yaldc), Naei (Bozkır), Sıdkı (Sinop), Torgut (Eskizara) Bey· 
Mahmut (Kerkük), Süreyya (Erzin (Nashç), ~un (Ayıntap), Tahir (1 ... Mehmet Salim (Bola), Halil (Silivri). ıer. Resim sergisi 
<;an), Aslan (Sudorno), Mehmet Nuri tnnbul), Ah {O,da~aşı), Mehmet Tahir Yusuf Ziya (Karacaahmet), Ahmet Baytar sınıfı 
(Y nlhan), Bekir (Orhanlı), lbrahim (lsta~bul), Ha) atı (ll_ersek), ,Behaettln Cevdet (Girit), Ali Ratıp (Yanbolu). BINDAŞILIGA TERFi EDENl,ER Elif Naci Bey yalnız kendi 
Torgut (Üsküp), Cevnt (Erzurum), Ali (lz~ut), Abdullah (Sı.vas), E.tem (K•· HU.eyin (Prizrin), Tahir (Mimar Si· Ziraettin (Üsküdar), Hüseyin Rifal eserlerinden mürekkep bir re• 
(Dlleeik), Sabri (lzmlr), Ali llıza (Kıı· dıko.y), Mehmet Te•·fık. (Metırdo•·içe), nan) , Abd61Aziz (Humus), Mehmet Nll· (!stanbul), Ahmet Mazhor (Gellbolil), sim aerqisi açıyor. Sergi Gü-
!lehir) Ahmet (San'a), Mustafa (Van). Sad_ı (ls~,~~ul), Haşım (Mırahur), f?Z (Van), Ali Rıza (Manastır), Umer Mehlnet Akif (İstanbul), lsmnil Hak~• zel San'atlar birliğinde eylülün 
Ramız (lstanbul), Fevzi (Antalya), Celal (Küçuk Mustafap">qa), Ni\7.1m (Sivas), Yusnf Ziya (Hırkai Şeri(), (Seliinik), Tecettln (Fatih) Beyler. 1 inci 2 inci 3 Uncü 4 üncü 1 
Mahmut Ce}{ıl (Bağdat), Sabri (Çor· (Trablus), Ali Rahmi (lstanbııl), Ze· Abdullah (Snnyar), Ahmet (lvzaca). Harita sınıfı günleri umuma açıktır. Duhul 
lu), Osman (Eli'ıziz), Celil {Bilecik), lcflyi (kü~ük !\!.pasa), Ha.~an Sabri Mehmet Kfımil (Yan), Ruhi (Si\'as). nt 'BAŞIUGA TERFİ EDENLER serbesttir. 
Kasım (Dasra), lbrahim fl'anya), M•'ı (Sandıklı), Refık (Bakır koy), Yusııf Adil (Edirne), Mehmet Nuri (Man... Ahmet Hidayet (GUmUııane), M•h· ___ ..,.._!!1!!!1!!~!1!"'1!'!"'!111----1 
tafn Nuri (Bilecili:), Mehmet !:'erit (Van), Rıza (Ayasofya), Sıtkı (lkod- tır) Beyler. , met Mecdi (Bursa) Beyler. .., .,-
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ı:>evıct Dcmiryoııorı 

--~~--~-----------
illlnıarı 

Şarkışla Sivaı kısmının 1 Eylül tarihinden itibaren işletmeye 
küşadı münasebetiyle Ankara - Kay~eri ve dolayısile Ankara - Cebe
ci ve Ankara - Kayaş - Etmez'ut katarlarının vakti hareketleri teb
dil edilmiştir. Yeni tarifelerimiz mucibine~ Haydarpaşadan pazar 
ve Çarşambaıgünlerİlaaat 20,00 de ve Sivastan salı cuma günleri saat 
14,55 de hareket etmek üzere Haydarpafa - Sil-as - Haydarpaşa 
arasında haftada iki defa bir yolcu f katarı işleyecek ve bu katar
da bir yatakla vagon bulunacaktır. Bu doğru katarm işlemediği 
günler Ankara - Ka~eri - Ankara ve Kayseri Sivas - Kayseri ara
sında muhtelit yolcu katarları işleyecektir- Daha fazla iabab han 
hareket cetvellerinin istasyonlanmız ' beklenti mahallerine talik edil-
i iği ilan olunur. 

* * ~ Muhtelif çiviler, perçin çivileri ve galvenize aaç kapalı :ıarfle 
•. ünakasaya konmuştur. Münakasa 13 birinci teşrin 930 pazartesi 
~ünü saat 17 de Ankarada Devlet demir yollan idaresinde yapda· 
uıktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
~eminatlarını aynı günde saat 116,30 a kadar münakasa komisyonu 
'.atipliğine vermeleri lazımdır .. 

Talipler münakasl şar.tnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • G. Lüther fabrikası 1902 mamulatından 180 beygir kuvvetinde 
çift inbiaatlı bir adet buhar makinesiyle dinamosu 18.9.930 per
şembe günü saat on dörtte aleni müzayede ile satılacaktır. 

Görmek isteyenlarin hegün H. P da elektrik santrabna ve 
almak isteyenlerin de muayyen günde H. P mağazasına mü· 
racaatları. 

* * * Bal.cır, pirinç, kur§UD, çinko lavha ve çubuklar kapalı zarfla 
münakasaya , konmuştur. 

Münakasa 13 birinci teşrin pnrtesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demir yı01ları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya~iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komi
syonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Ta1ipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Şarkışla. Sivas kısmının 1 Eylül tarihinden itibaren iıletmeye kil· 
şadı mlinasebetile Ankara • Kayseri ve dolayısiyle Ankara - Cebeci 
ve Ankara • Kayaş • Etimes'ut katarlannın vakti hrreketleri teddil 
edilmiıtir. Yeni tarifelerimiz mucibince Haydarpaşadan Pazar ve 
Çarıamba gihıleri saat 20,00 de ve Sivastan Sah, Cuma günleri 
saat 14,55 de hareket etmek Uzere Haydarpaşa- Sivas - Haydar· 
paıa arasında hafi:ada iki defa bir yolcu katarı itleye~ek Ye bu 
katarda bir yataklı vagon bulunacaktır. 

Bu doğru katann işlemediği günler Ankara • Kayseri • Ankara 
ve kayseri Sivas - Kayseri arasında mub~elit yolcu katarlan işleye
cektir. 

Daha fada izahatı havi hareket cetvellerinin istasyonlanmız bek
lenti mahallerine talik edildiği ilan olunur. 

• Jf. Jf. 
400 Ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 17 -9 - 930 çarşamba gUnü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinden yapılacaktir. 
Münakasaya iştirak edeceklerin tek1if mektuplarını . ve muva

kkat teminatlnnm aynı gUnde saat 15,30 a kadar müuakasa 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münalrnsa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare eemelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Eskişekir deposu kömilr tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mü-
nakasaya konmuştur. · 

Münakasa 17-9-930 çarşamba gOnO saat 15, 30 da Ankarada 
Devlet demir yollan idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminanıaytlannı gUnde saat 15 e kadar münakasa katipliği
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden ve Eskişehir istasyonu 
kişelerinden tedarik edebilirler. 

* * 40 adet mühendiş ve 100 adet amele çadırı kapalı zarfla mfi
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 13-10-930 pazartesi gilnü saat 16,30 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakasa kitipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 150 ton gaz, 50 ton pis gaz ve 40 ton benzin kapalı zarfla 
mUnnkasaya konmuştur. 

Münakasa 15 eylül 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakas:ı şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
ra da ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. 

~ 1 ~lıılHı 
Bursa Ziraat mel{tebi Müdiirlüğünd·en: 

Kayıt ve kabul şartları 
1- Mektebe Orta mektep mezunları biia 

müsabaka alınır. Talipler m~ktebe alına
cak mikdarı tecavüz etttiği takdirde müsa
bakaya tabi tutulur. 

2- mektep leyli ve meccanidir. Birinci 
maddedeki evsaftan başka mektebe gir
mek istiyen efendilerin aşağıdaki şartlan ' 
haiz olması lazımdır: 

A- Türkiye tebaasından olmak, 
B- Sinni 19 dan yukarı olmamak., 
C- Vücudu ziraata mütahammil olmak, 
D- Sari hastalıklardan salim olduğunu, 

musaddak tabip raporu ile tevsik etmek, 
E- Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal maz

batasını haiz olmak, 
3- Bizzat ziraatla iştigal eden çiftçi ve 

arazi sahibi olduğunu tevsik edenler ter
cih olunur. 

4- Kayıt ve kabul zamanı T eşrinevvel 
bidayetine kadardır. Taliplerin ya doğruca 
mektebe veya ziraat müdir ve memurluk:
ları ve mülkiye memurları vasıtasile mek
tep müdiriyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesa-
ikle ha istida müraacaat etmeleri lazımdır. 

5- Daha fazla malumat almak istiyen-
lerin mektep müdiriyetine miiracaat et

.. meleri lazımdır. 

Yükek mühendis mektebi kay
dü kabul muamelesi : 
15 Ağustos 930 tarihinden ·ıiba1ren 

başlanılan Yüksek mühendis mekte .. 
-bi kaydü kabul muamelesine ol 

bahçe civarında Gümüşsuy nda i 
mektep binası dahilinde her g ·· n sa-
bah saat ondan akşam on ye iye 
kadar olmak üzere 18 Ey ül 9 
şamına kadar devam edilece 
zu edenler bu hususdaki şer 
zat mektepten alabilece ler· 
posta ile de istiyebilir er. 

• 
~-
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Yüksek Orman mektebi 
.Boi•aiçiad~ BOylkdere:-~hçe k6~ünde~~r. Tahsil mlddeti üç ıenedir. Leylt ve mecca

nidir. Talebenm her tftrtii ıhtiyacı temın edılir. Mektebi ikmal edenler "orman mtibendisi,, 
diplom.- ....... 

Orman mühendisi olmak . . 
ıçın 

Taliplerin 1 letrinienel 1929 tarihine kadar mektep rektarl&IGne, yahut villyet orman 
müclldllilerlDe mtlracaat ederek evrakım ibrazla m•amelelerini ikmal ettirmeleri lizımdır. 

Yuksek orman mektebinin kayt ve kabt1l şartlar 
1 - Taliplerin Tllrkiye climhuriyeti tabuaından olmalan. 
2 - Yqlannm 18 den aıağı ve 25 den yukan olmaması. 
3 - Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece talıa11de bulunduğu maarif vekl

letince tudiki lise Ye muadili ıahadetnam~ye. 
4-lyi ahlkalı olduğu ve biç bir guna cezayı müıtelzim efal ve harekitta bulunmadığını 

beyan eden ve mahalli zabıtaıınca ta.tikli olan ihtiyar heyeti mazbatuma ve 
5 -Her tOrln hastalıktan salim ve bilbessa kuvvei semiye, basariye ve lisaniyesi tam 

ve diğer nokunlanndan beri Ye gezip yUrümeie, suvariliie mtitehammil olduğunu mlş•ir tabip 
raporuna malik olmalan IA.zımdır. 

6 - Talipler yüksek orman mektebi rekt6rl0ğ6ne yazdıkları bir istidaya en son mektep 
phadetnameaini si.hhat raporunu, .,. ıahadetnamesini hüsnühal mazbatasını, htıviyet cnıda
nına ;aptederek bızzat mektebe veya vUAyet orman mtıdOrlüklerine milracaat ederler. 

7 - Mektebe kaydolunduktan aonra mektebe dahil olmad için olba t k" tıarına 
tevfikuı noterlikten tuclikli kefalet aenedi vermek lizımdır. p 

8 1 ıar 
8 - Tqradan ~ecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan 10nra 

me~tepçe tanfye edıleck ve denler baflayıncaya kadar yemek ve tmalan mektep ç 
temın edilecektir. ya 

9 - Fazla tafsilit istiyenler B&ynkdere 70 ra Telefon edebilirler. 

lzmir Ziraat mektebi miidürlüğünden : 

Kayıt ve kabul şeraiti 
ı - Mektebe Orta mektebi mezunlan bil& müıo· 

baka ahnır.Talipler mektebe alınacak miktan tcca
vfiz ettiği takdirde müsabakaya tabi tutulur. 
ı - Mektep leyli ve meccantdir. Birinci madde

deki evsaftan başka meld~be flrmek lıtlyen efen· 
diler atafıdaki tartları da haiz olacaklardır · 

A - Türkiye tebaaıından olmak., 
B - Y aıı 19 dan yukarı olmamak, 
C - Vücudu ziraata mütahammU olmak, 
D - Sari haıtahklardan salim olduiunu muıaddak 

tabip roporlle tevsik etmek., 
E - Atı şehadetnamesi ve hflınühal mazbataıım 

haiz olmak, 
3 - Bizzat ziraatla lttifaleden çiftlik ve arazi ıa• 

hlbi evlAdı olduğunu tevıik edenler tercih olunur. 
4 •• Kayıt ve kabul zamanı tqrlnlevvel bidaye• 

ttne kadardır • 
Taliplerin ya doiruca veya ziraat mldlrü ve 

ınemurlar ve mahalli mülkiye memuru vaııfaılle 
lbektcp müdüriyetine üçer kıt'a fotoiraf ve veıaiklc 
ha istida müracaat etmeleri l&zımdır. 

~--~~~~~-~-.-----B t leci k vilayeti daimi encüme-
niden: 

BU dk kuabasında idarei huausiyeye ait senevi 656 lira icara 
llıliteh ea il 37000 lira muhammen kıymetli maa milftemilat bir 

mm d b . . L!ı_ 
b.p hamam m&zayede kaimeain e ma ~r ıera~ YeÇwıe temli-

ken ıablmak azere 18 ağustos 930 tanbınden ıtibaren 20 g&n 

Pıı ango m/Jdll'liJllinfhn: 

Namuneai veçlıile 100 adet 
iane kutma imal ettirileceğinden 
imale talip olacakların pey ak
çeleri ile birlikte 1-9-930 tarih 
pazartesi glal aaat on bqte 
piyango madOrlDiOnde mOteşek • 
kil tayyare m8bayaa komisyonu
na mOracaatlan, llıtlddetle ve kapalı zarf ~· mllıaye~e!e çıkanllDlfbr. . 

1 _ MGzayede teraiti vıliyet daımı encOmen kaleminden ı-----------
'1tnacaktı &azlnfn yolu 

2 _ K~t'I ihale 6 eyliil 930 tarihine m&aclif mmarte.i fhll 
•a.t ı 5 te Bilecik encnmeni daimiainde. yapalac;~~.ı. . . d Bu hafta çıkıyor 

3- Talipler ~hammen bedelın % U\'U& mapetin e Yazan: Memduh Necdet 
lelftlnab muvakkate vermeleri llzımdll'. 

Hililiahıiıer hastabakıcı 
mektebi miidiiriyetinden 

Mesleğe Afini h11tabakıcı hemşire yetiştirmek suretile genç kızlarımıza çok 
şerefli bir istikbal \•e hayat hazırlıyan mektebimiz talebe kayt muamelesine başlı· 
mıştır. Tahsil müddeti iki buçuk senedir. Talebenin iaşe ve ilbaslan, ibatesi ve cep 
harçlıktan mektep tarafından temin edtlir. Aşağıdaki fardan haiz olanların nihayet 
(15) Eylüle kadar nufus tezkeresi, hüsnühal varakası ve şahadetnamelerile Aksarıvdı 
haseki caddesinde mektep idaresine cumadan muda her gün muracaat ermeleri 

ltzımdır. 
1 - Ttirkİ\'e Cümhuriveti tabasından olm'lk. 
2 - 18 )&·~ından kiiıçUk SO yaşından bürük olmamak. 
3 - Sıhhati ram olmak. (Tıbbi muayene mekrepde yıpıhr.) 
4 - MUteehhil bulunırıımak, evvelce teehhül etnıit ve aynlmış ise '°cuta. 

bulunmamak. 
5 - Orta tahsili ikmal edenler imdhınsız kabul edilirler, 
6 - iık tahsili veya bana muadil tahsili olanlar imtihana tabidirler. 
7 - Tahsili terki halinde veyahut beş sene hizmeti mecbariyyeyi ifa etmedilf 

takdirde mektep masrafını tediye edeceğine dair Kltİbi adilden musaddak bir taah· 
htltname vermek. 

'Feyziati liseleri müdürlüğünden: 
1 - Mezuniyet imtibalanna 1 eylOlde bqlaaacaktar. 
2 - LiH, orta sınıf yoklamaları ile ilk la11m memni7et imti

banlanna 13 eylOI cumartesi gDnll bqlanacakbr. AIAkadar talebe
nin bu tarihlerde mektepte bulunmalan llzımdır. 
------~-----~~---------------------------

P. T. T.U.M.Levazırn Müdir
liğinden 

1 - idaremiz ihtiyaemm temini için mlbayaa edileaelı olaa 
205,000 kilogram 4 Ye 3 m m plYanidi demir tel ile 10,000 ku.. 
gram 3 ve 2 m•m brom tel kapalı zarf uulile m&nakuaya ko
nulmuıtur. 

2 - Mendı mezk6renin 14-Eylal-930 tarilıiDde ibaleai icri 
kdmacağmdan taliplerin prtname almak için fimdiden, prtnamenia 
tlçibıcl maddeline ıare ihzar edecekleri teklifname n teminatla· 
nnı havi membur zarfları tevdi için de mukar tarihe m"8aclf 
Pazar gDnl uat 14 te lataabalcla Yeni Poatanede mBbayaa ko.m.-
JODuna mtıracaatlan. 

Bursa Ziraat mektebi Müdürlü
günden: 

Kayıt ve kabul şartları 
t - Mektebe orta mektep memnlan blla mtlabab allllll'. Tallpler 

mektebe alınacak mikdan teca.tlz ettlll takcHrde mllaahalaıp tabi 
tutular. 

2 - Mektep leyb Ye mecanidir. B°U'İllci maddedeki e't'Aftaa 
bqka mektebe firmek Wiyea efeDdiler 8f&iıdaki IU1lua baia 
..... &Aamdıı: . 

A - Ttırkiye tebrumdan olmak. 
B - Sinni 19 clall Jubn olmamak. 
C - VDcada ziraata mlhammil olmalı: 
D - Sari baıtahldardan aalim oİclapnu mmaddak tabip ra• 

poru ile tevıik etmek • 
E - Atı ıebadetnameai ve hOmubal mazbatulDI haiz olmak. 
3 - Bizzat ziraatla iftipl ecl• çiftçi •• arazi ulaibi oldq.a 

tewikec:lenler tercih olunur. 
- Kayıt ve kabiil zamanı 4 tepinenel bidayetine bc:lanhr. 

Taliplerin ya doğruca mektebe veya airut midir Ye .......ıakı .. 
Ye mDDdye memurlan vasıtaaile mektep mlidlriyetiae iç lal'. 
fotoğraf ve yeaaikle ba istida mllracaat etmeleri IAzamchr. 

S - Daha fada malUm&t almak iatiyenleria mektep aWlıi,e
tine mlkacaat etmeleri 11.amcbr. 

Erenköy kız lisesi 
•• d" Jfi:<ı... d n• 1 - Mezuaiyet imtihanlanna eJIO

m U Ur & UD e • Ula btrinci ı&nn batlanacakbr. 
2 - Kaydı kabul muameleli ve terfii amıf imtihanlan için 25 

EYLOLE kadar CUMARTESi, PAZARTESi ve ÇARŞAMBA ...... 
leri l!at 9-4 e bdar mDraeaat edilmesi. 

86.yiJk Tayyare Piyango•a 
9 uncu Tertip ı inci keıide 11 

Eylül 1930 da . 
Keııdeler, Viliyet, Şehremaneti, Defterdarhk, l1t Ziraat 
ve Osmanlı bankalan mDrakıplan ve halk huzurunda 

yapıhr. 

Büyük ikramiye 35,000 
Her kqidede çakan numaralar tekrar dolaba konmaz. 
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Gazeteye ö.1derflccek mektupların Czcrln: idare içinse [ idare 1 yu.ıya 
alt ise [ Yazı lıarctl konulmalıdır 

8Mı1-7aa meldaplana lacle.ı.cı-, "'7ntetJ •wdcle...ıa mektvplara lııaaa' •aı p&ralıuw 

lr.aybolmuın.ıa. •• llhlan• ~ ldan -·.ı .Lıltldir 

= S .'\.Vl:'.;J HER:, V~~OE 6 KU~UŞ = 
MATBAA VE ıOARF.HANE.: 

1STANBUL. Babıall, Ankara caddcs nde ·vAKIT YURDU. 

Tel • 1970 ( iDARE IŞLEJU l 1971 l Y/ıJJ IŞU:.'U ) Te\snf ı VAKiT , Pona lmhu• .. 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde MünUr Paşa konağında Yüksek mühendis mektebi HA YRi YE LiSeLERi kız ve 
erkek mübayaat l{omisyonundan : 

Ana, ilk orta ve liıe kııımları havidir. Kız ~e erkek talebe ayn ayn kuımlardadır. Talim Yüksek Mühendis mektebinin 13/Ağustos/930 "tarihinde kap~h 
heyeti en maruf müderriı •e muallimlerden mOrekkeptir. Fransızca tedrisata ilk ıınıflardan zarf usulile icra edilen inşaat münakasasında taliplerin tekliflerinırı 
başlanır. Leyli talebenin bilhaıaa gıda ve ııbhatine azami dikkat ve ihtimam olunmaktadır. §&rtname ahkamına tevafuk eylemediği görüldüğü cihetle §artna"' 

Talebe mektebin huauai otomobilile gelir ve akıam evlerine ayni vesaitle gönderilir. J mede iltibası.mucip gi~i _gör;.inen n?kt~brm te'!zi~i .~uretile mez}<u: 
Kayıt muamelesi baılamııbr. intaat 13/Elül/930 tarılune müsadıf C?mar~~sı gunu saat 14 te ıcr1• --------=---------- ... - --- j edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulıle munakasaya ko~ulmu~ o 

~ 'a .r,ı·a E' ~n -...-. ek b • ı duğundan taliplerin b~ hus~staki muaddel ~'~rtname ve 15aır evrakı 1 .. ~ , ~ c l., • • • e l n eı mµteferriayı mektep ıdaresmden almaları ılan olunur. 

Ta/ebe kabulfi.: 1
IstanbulErkekmuallimmektebi 

.1. • ikmal imtihanlan 
Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektep meccani leyli ve t6hsil mllddeti üç ıenedir. 
2 - Gireceklerin yaşı 17 - 25 olmaladır. 

!stanbul erkek muallim mektebi müdürlü-

3 - Use mezunları imtihansız leyli ve orta mektep mezunlan Hesap, Cebir, 
milsabaka ile alınır. Ve 16 hafta nehari de•am ederler. 

musattah hendeseden 
()ünden: 

Maarif vekaleti celilesioin emri mucibince mektep 1191930 tari• 
hinde açılacak ve derslere 15/9/930 da başlanacaktır. . 

4 - Kayt "iti EyJiil 1 iIA 17-1930 da yapılır. 

... ·•••1111111 4 1 ·=·-· -... ~ ~.mıı11111••n,,..,_,hllı:ı:aı QPCD HIY 1 W ·o 0 ~ --~ 

Şemsülmekdtip 
BEŞ1KT AŞ: YILDIZ • TELEFON: BEYOGLU 2282 

ilk ve orta kıllmlara leyli-nebıri kız Te erkek talebe kaydma 
_ ve mukayyet talebe kaydının tecdidine baılandı. Cumarteıi, 

Pazartesi, Perşembe pnleri 9 dan 18 e kadar •.. 
• m I 11~ Arzu edenlere matbu talimatname gönderilir ... 

NIŞANTAŞINDA 1 ŞiŞLi TERAKKi LiSESİ 

Telefon: Beyoğlu 2517 · 
T eşkilitını tevsi ederek «Yuva» 
Ye « llk • sınıfları ile « KIZ 

LEYLİ» dairesini 
ittisalindeki ( eski I 5 inci mektep l 

binasın&dla!sletm~ r. ,. 

Ana - ilk .... ta - lise 

~ 

LEYLi 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Sınıflarına talebe ka.,detmelctedir. Her gün 10 dan 
16 va kadar ( Şekayık caddesinde Halli Rif at paıa 

- konağında) madarlağe mllracaai ~ 

Gaziayıntap N~fiabaş 
mühendisliğinden: 
1 M' Temel fevki hafriyab 44, 00 
1 " Temel hafriyatı 63. 00 
1 " Moluz kagir inşaab · 1166. 00 
1 ,, Kaba yonma mozayik kabartma kagir inşaat 2337. 00 
1 ,, ince yonma kagir inşaab 2687. 00 
1 ., Şap, 474. 00 
1 ,. Çnnento harcile derz 196 .00 
1 " Kuru perre · 362. 00 
1 " Kapak taşı ve mahalline vaz'ı 624. 00 

Gölbaşı - Bensi yolunun O - 000- 17 - OoO kilometroları ara
sındaki imalatı sinaiyenin bedeli muhammeni olan 15000 lira bala-1 
daki silsilei fiyat üzerinden 18·8-930 dan 7-9-930 a kadar kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. Müzayede, münakasa ve ihale 
kanunu veçhile ... muamele edileceğinden talip olanların Encümeni 
vilayete ve şeraiti anlamak isteyenlerin Nafia Baş mühendisliğine 
mü raca at eylemeleri ilin olunur. 

İstanbul gümrükleri baş 
dirliğin en 

•• mu-

İstanbul Gümrükleri için 826 çeki odun ile 30,500 kilo mangal 
kömürü aleni münakasa ile mübayaa olunacaktır. Taliplerin bu hu· 
sustaki şartnameyi görmekle beraber 13/ 9/ 930 Cumartesi günü saat 
14 te icrası mukarrer münakasaya ittirak etmeleri için Ba,müdürlük
teki komisyona müracaatları. 

Istanbul Mıntakası Maadin 
mül1endisliğinden: 

Çatalca Kazasının Kalikıratya karyesinde olup imtiyazı 14 - 1 -
327 tarihli imtiyazile Doktor Rüsuhi ve Rauf Beylerle şüreklsı 
uhdelerinde bulunan Liğnit Madeninin işletilmemesine mebni 
imtiyazı icra vekilleri heyetinin 6 - 11 - 929 tarihli ve 8515 numa-
alra karamamesile feıh edildiği ilin olunur. 1 

...... .,..._.. L,mııt«, ,_, S6nlaf\. 1-cilı.. 

- M•Y , •• oz•••' 

Eylül mezuniyet imtihanlarile diğer sınıfların yoklamaları yanı 

umum aınıflann ikmal imtihanları 1/9/930 da yapılacakhr. 
Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin ıimdiden hazırlanması ve 

vaktn zamanında yola çıkarak tarihi mezkiirda imtihanda hı11 

bulunmalan ehemmiyetle ilin olunur. . . .. 
lstanbul Erkek muallim mek--

.. tebine gireceklre 
lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü-

(Jünden: 
Iıtanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamanı 

15181930 dan 30/8/930 tarihine kadardır. 
Bu tarihten sonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak istiyenleriıı 

ıimdiden her glin mektebe mUracaat etmeleri ve ıeraiti kabulii 
--.uıL,Guııal, 

••ı~a-ı~ı~~•••~m 
Osnıanlı bankası 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
lstaubul acenleliğı - Telefon: lstanbul 1948 

Beyoilu dairesi - Telefon Beyoflu 1303 
Scnedat ve poliça mukabillndc muayyen ve vadeli veya he" 
cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. 

Türkiye cümhuriyctinin başlıca şehirlerine ve memalik! ecne· 
~ biye sencdat, çek,itibbar mektuplan ve telgraf emirnamelerif 

~ irsatan ~~~ 

----------~--~~~ Nafia Vekaletinden: 
K d 1 •J A (Kayaeri - Mara§) ve (Ankara-İstanbul) yolları üzerinde takribe11 

un ur acı ara J an 650 kilometrelik İstİk§af ameliyab kapalı zarf usulile münakasaya }:O' 
Zonguldak Yüksek Mııadin ve Sanayi nulmu~ur. Bu ameliyatın muhammen bedeli 162500 liradır. . • 

Miihendisi mek[ebl için muk[ezi 100 çift Münakasa müddeti 10 Eylül 930 Çar§amba günü Nafıa Vekıiletııı 
Potin ve 100 çift Ocak çiz~esi münaka· de yapılacaktır. Münakasaya İ§tİrak edeceklerin teklif mektuplarıJ11 

saya 20-8·9JO tarihinden ıtıbıren yirmi ayni günde ıaat on beşe kadar Nafıa Vekaleti Müde§arhğına verıııe" 
gim müddetle münakasaya konulmuştur. leri lazımdır. Talipler münakasa ıartnamesi, hususi §arlnamc, nıtı• 
!,aliplerin şerai~~ . °!ün~kasayı .. anlamak kavele nümunesini Ankarada Umum Yollar Müdürlüğünde ve lste.rı6 
uzre mektep mudilnyetıne muracaatları. bul İzmir vilayeti basmühendisliklerinde mütalea edebilirler ve 1 
lhtei kat'ivesi JO J<:yJül 930 Çarşamba l' ' 1 b·1· d d :ıı ·• d b'I' 1 
günü saat .16 da Zonguldak Havzai Fah· ıra mu <a ı ın e te arıt~ e e ı ır er. 

~----~·~~--__..,., 
miye müdüriyetinde icra edilecl'ktir. 

Mükemmel bir 
) kasık bagı · -·. f J. ROUSSEL Kasık 

."'"'! 1 bağı büt~n tıp Ale· 
! . mıncc azım takdir· 
• • lerc- mazhar olm~. 

tur. Zira anca it hu 
b~ ılt emniyet ve 
rahatı ıamırıe elde 
edilir. 

Bağın kusur!.uz olarak tatbikini 
IClt'İn için 

Yalnız ParJ•t•kl 

~ 
lstanbul şubeleri: 

Beyoflunda Tünel me~~n:r.ı:a Ne. 12 
wo lstiklAI caddesinde No. 385 

Mağazalarımızı ziyaret veyahut kut· 
runuzu bildirmek süretile sıpart,tnlzl 

posta vasıtasile icra ediniz. 
FlaU;ır : AB hO: T. L il çm tıaO T.~ ı 1 
Lautıınctıı ıııc : • ıo. • • ıs 
Ub itsin hmıdl • &ı • e • 19 

Zongudak Yüksek Muaadin ve Sa' 
nayi Mühendisi Mektebi Müd""riye' 
tinden: 

Mektep talebesi için dikt;rilecek 100 takım elbiue, 100 takır1' 
palto ve 100 takım işçi elbisesinin imaliyesi 25 - 8-930 tarih:ndt~ 
itibar~n 20 gµn müddetle açık münakasaya konulmuştur. lhale1 

kat'iyesi 13 -9·930 tarihine müsadif Cumartesi gün!.i s:ıat 16, dıJ 
Zonguldak Maden müdüriyetinde icra kılmacağından talipleriı1 
mektep müdüriydinde, lstannbul mıntakası M:ıden mühendisliğınde 
mevcut şnrtnamesi mucibince ihale günü teminatı muvakkatelcrile 
beraber müracaatlan ilan olunur. 

~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;~~--~ 
Doğum ve Kadn1 hastalıkları j 1 Doktor 

mütehassısı 1 Ihsan şu·· krO Doktor 

H •• • N • Simr hastalıklan mütehıısı"ı 
USeylll aşıt Cuma ve pazardan mnnd3 2 den 6 ' 

Türbe, eski Hiliiliahmer binası 1 kadar Tepebnşı 73. Tel. Beyoglı.ı 
! No. 10 T P.'f.fon: Tst 2622 ıı..ı 862, Kadıköy 49 -~ 
1..n~OWüU•IWhlll .... ..............; ..... ,ılit .......... 1111ıu111t.WU1~tımnımııuumııtt S 

,,, ' l\Jes'ul müdür: Refik Anıııe 


