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Ankara-Sivas batb merasimle açddı 
Baş vekilimizin söylediği nutuk 

Şömendöf erleri milli varlığın müdafaasına imkan 
bulmak için yaptık, bunları kendi paramızla yap
mak bir zaruretti, başka türlü hareketin imkan
sızlığını muarızlarımız da bilirler. Yaptığımız 

işlerden memnun ve müsterihiz 
Seyahat intibaları !ar.a kadar g&türmenizi sizden 

Sivas 30, (Vakit) - Ankara- İsmet Pş. ff z. ıstıyor»demiştir. 
dan yollara dökülen halkın te- Tez.o.hurili arıuında 
zahüratı arasında tren hareket nİn mühim VE Sabahleyin tezahürat içinde 
ederken halktan biri ismet pa- Kayseriden geçildi. Sarıoğlanda 
şaya: tarihi nutukları meb'uslarla köylülerin muhave-

- Paşam! Milli para ile b , [ .releri hep şimendifere dairdi. 
yapttrdığmız şimendiferle Si- eşincl , a tıncı Heksinin kanaati Isınet Pş. mn 
vasa gidiyorsunuz. Orada bay- ~ / el en kuvvetli eseri olan şümendi~ 
ram'arm en büyüğünü yapacak- sayı a O rımız a ferin Sivasa kadar ilerleınesile 
smız. Millet demiryollarını ufuk- [Alt taralı 3 üncü scıgıfada] 
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l l Çindcn ke9anlar 

Beyazıtta bir geçit resmi yapıldı 
ve nutuklar söylenildi 

j Tayyare bayramı mü
~ nasebetile de ıehrin 

muhtelif yerlerinde mü-

lstanbulda zafer 
bayraını intibalar 

•• ,. i •• • ... 

Merasime ait tafsil't iç aayıfamızda 

Şnnghay, 29. (A.A.) - Sahahlayin 
bir Japon vaporu ile Hankeouya yüzler· 
ce miiltcci gelmiştir. Bunlann kaçmış 
oldukları Şang hada ahali arasında fc,·ka· 
IAde ~eyecan lıükum .sürmektedir. Bu 
heyecanın sebebi 20 bin kızılın şehire 
doğru yürümekte olduktan havadisidir. 
Ş:ıngah:ıdaki ecnebilerin bu akşam gam· 
botl:ıra binmeleri muhtemeldir. 

ikinci tertip 
kur'amız 

İlk kuponu bugji.Jı ı 
tevzi ediyoruz 

Birinci tertip bitti. Son kupon 
bugün her günkü yerindedir 
Gazetemizin b:ışındaki hediye ku

ponlarının son numarasını takdim 
ediyoruz. 

Okuyucularımızın aşağıdaki izahata 
dikkat etmelerini rica ederiz: 

ı _ Kuponlar biriktikten sonra bi
riktirenler isim ve adreslerini Yakıt 
müsabaka memurluğuna biİdirecekler 
fakat kuporılannı kendi yanlarında 
sak.Iıyacaklardır. [1] 

2 _ lldn oJuna.n günlerde ve ~aat-

lerde kupon biriktirenler kuponl.arını 
"Vakıt,, idaresine getirecek, bıızat 
kur'a çekip çıkan hediyeyi alabilecek-

lerdir. 
3-Gerek lst:ınbul, gerek taşı:a oku-

yucularımız için isim ve adres bil -
dirme müddeti 20 gün olarak 
tesbit edilmiştir. Okuyuculanınız bu 
müddet zarfında mektuplarını gönder
miş b•luna.caklar, yirmi gün zarfında 
müracaat ctlJliYen kariler hal-kından 
vaz geçmiş addolunacaklardır. . 

4 - Taşrada bulunan karilerimız 
kur'aya iştirak etmek istedikleri tak- 1 

dirde kuponJan lstanbulda tanıdıkları 
birisine gönderecekler ve bu suretle 

1 
memur etmiş oldukları kimse matba
amıza gelip bizzat hediyesini alacaktır. 

İkinci tertip kur'amızın 
ilk kuponunu aşağıda gö
rüyorsunuz. Kesip sakla· 
ym 1 ~ 

1 (l] 5 numaralı kupon yoktur. Yerine 1 

1 aıu numaralı kupondan iki tane konacaktır. 

1 

- - ~--- diitJWWWJdll -.*-' --~ 

VAKiT--

İkinci tertip 
hediye kuponu 

1 

Kupor. Numc.ra11 : 1 
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Her şey hazır 
Asi:eri tedip hareketi 

yarın başlıyor 
Haber aldığımıza göre Ağrı dağında asilerin tedibi harekahna 

yarın başlanacıktır. Hazırlıklar tamam~~ ikmal edil~iştir. 
Bir kaç gün sonra Türk - Iran tahdıdı hudut komıayonu toplana-

rak işe başlıyacaklardır. . 
Birinci umumi müfettiş lbrahim Tali B. şarkta teftışata devam 

etmektedir. ııllllııtntt "uııruıı .-ııın111tummuıt11111llWfU"'°._-u...,.u.ıım"""...,11U111""'9aınırtuıu1111ııııın1uııt111111ı111111111mıııı uıımı11111111mtıııuııınuıu ııııınııııuııuuıııı~ 

" 30 ağustos hak ında 
ne söylesem azd r ! ,, 

Meclis reis·m z 
lıkesire h~r ke 

'"' n 
ett•ı ........ 

Kazım Pş. Hz. dün hafif bir otomo
bil kaza~ı Reçirdi er 

Meclis reisimiz Kazım Pş. Hz. 
dün akşam saat yedide Gülnihal 
vapurile Bandırmaya gitmişlerdir. 

Pş. Hz. leri or~dan trenle 
dairei intihabiyeleri olan Bah
kcsire gideceklerdir. Meclis re=si· 
mizi rıhtımda lstanbul me!>'uslan 

Ziya ve Kavalalı Hüseyin, Maraş 
mebusu Mitat, sabık maarif 
müsteşarı Kemal Zaim, muhtelit 

mübadele komisyonu Tü. k mu
rahhas heyeti reisi T evrik Kamil 
Beyler ve diğer zevat tef yi et
mişlerdir. 

Knnm paşnya refika1arı Hf. 
ve oğulkrı refakat etmektedirler. 

Paıa Hı. bir muharririmize: 

I ·er sene olduğu gibi bu 
sene de dairei intihabiyem olan 
Balıkesire gidiyorum. orada on 
gün kadar kalarak ball<la temas 
edeceğim. Onların dertlerini din• 
liyecek, nelere ihtiyaçları oldc
ğunu anlamağa çalışacağım, de· 
mişler ve muharririmizin ricası 
üzeri.1e 30 Ağustos hakkındaki 
ihtisaslarmı şu suretle işaret et· 

mişlerdir: 
- 30 Ağustos hakkında ne 

söylesem azdır. Btiyük zaferimi
zin yıl dönümü. Bu zafer saye
sindedir ki istiklalimizi temin 
ettik. 

V ntanımızı düşman istilasından 
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Y alo vaya gitti 
u~i giJn so ra gelip lzmir ve 

F ct!ili • 

esire gidecek 
~----~~·-a.~·---------

Taymis muhab· inin mektubu 
Dün Zafer bayramı münasebe

tile Serbest Cümhuriyet fırkası 
merkezinde faaliyet olmamıştır. 

Fethi , Ağa oğlu Ahmet, ve 
rf ahsin Beyler akıam üzeri fırka 
binasına gelmişler, bir saat ka
dar mntgul olduktan sonra av
det etmişlerdir. 

Y nlovaya giden fırka katibi 
umumisi Nuri, Niğde mebtusu 
Galip, Sinop meb'usu Refik Is
mail Beyler avdet etmişlerdir, 

Yeni fırka lideri Fethi Bey de 
dün akşam Y aloyaya gitmiştir. 
Fethi Bey Y alovada iki gUn 
kalacak, al'detinde lzmire gide
cektir. 

F etbi Beye Ağa oğlu Ahmet 
8ey de refakat edecektir. 

F etbi ve Ağa oğlu Ahmet 
Beyler Çarşamba günU ıehri
miıden hareket edecekler, lzmir
de bir müddet kaldıktan sonra 
Ağa oğlu Ahmet B. Ankaraya, 
Fethi Bey de Balıkesire gide
cekler, fırka teşkilatını vllcuda 
getireceklerdir. 

Tavmi.J diyor ki ... 
Taymis muhabiri, yeni firka 

kakkında g6nderdiği bir mek· 
tupta ıu malumatı vermektedir. 

"Halk fırkası teşkilatını tak
viye etmek için çalışıyor ve 
Fethi bey ile arkadaşları tara-

kurtardık. Bütün cihana mUste· 
kil bir devlet olduğumuzu ta
nıttık. 

Sivasa kadar giden demiryolu
nun küşat resminin bugUn ya
pılmasını ben memleketimiz için 
bir fali hayır addediyorum. 

Hafif bir kaza 
Meclis reisimiz dün Beyoğ· 

lundan inerlerken T epebaşında 
otomobilleri, mukabil istikamet
ten gelen ıoför Kamiranm ida
resindeki otomobille çarpışnıı,tır. 
müsademe şiddetli olmadığı için 
her iki otomobil pek az hasara 
uğramıştır. Pş. Hz. ne ve diğer 
otomobilde bulunanlara bir şey 
olmamıştır. Meclis reisimize geç
miş olsun deriz. 

fmdan vuku bulan tenkitlere 
cevap veriyor. Halk fırkasının 
bütün azasından vaziyetlerini 
ifade etmeleri ialenilmittir. Bun
lar içinde hükümete muhalif 
olanlar fırkadan çıkacaklar, hü
kumetle birlikte iseler fırkanın 

daimi azası olarak kalacaklardır. 
Yeni fırkanın vaziyeti, bir 

kaç gün evvelki kadar parlak 
değildir. 

lstanbul gazetelerinin bir ikisi 
müstesna olmak llzre gerisi 
İsmet papya taraftardır. Şimdiye 
kadar yeni fırkaya geçen meb
usların sayısı 13 ten ibarettir. 
Fethi beyin, ekalliyetlerin meclis 
ve ıehir intihaplarına ittirak 
edebileceklerine dair ıaylediği 
sözlert nazan dikkati celbetmiış
tir. Bundan başka yeni fırkanın 

bütün gayri mmenun unsurlar 
için bir topldnma merkezi teıkil 
etmesine mebni onun terakkici 
bir siyaset için memnnuiyete ıa 
yante ıayan bir esası siyaıet 

teşkil etmiyeceği s3yleniyor. 
Adliye vekili Mahmut Esat 

B~y ıimdiki adliye sistemini ha
raretle müdafaa eden bir nu
tuk irat ctmiıtir. 

Bu sırada Fethi bey, ikhdar 
mevkiine geçmek istediğini sarih 
bir surette söylemiş Te Sivas 
hatbnın küıat resmine iıtirak 
için vuku bulan devete icabet 
etmemiştir. 

Baş vekilin Sivaata irat ede
ceği nutuk Fethi beyin siyasi 
ve mali siyaset hakkındaki ten
kitlerine cevap teşkil edecektir. 

3000 ev yınmı' 
Şanghay, 30 ( A.A) - Endopasifik 

ajansı, vukua gelen bir yangının Such
tenin pıı yitahtı alan Chunkingte 3000 
evi tahrip etmiş olduğunu, binlerce kişi

nin öldügünü hasaratın mil~·onTara baliğ 

bulunduğunu bildirmektedlr. 

Bir maden kazası 
Londra, 30. (A.A.) - lskoçyada kd

in Rantyrede bir kömür mddeninde vn
kua gelen lnfilik neticeıinde 14 maden 
amelesi enkaz alnnda kalmış ve onu 
kurtulmuştur. Ancak bu sonunculardan 
bir çoP;ununvaziyeti vahimdir. 

( TELGRAFLAR=) 

Zafer bayramı 
Her tarat ta san1imi su

rette tesit edildi 
Ankara, 30 (T elefou) - An

kara bugüo, zafer ve tayyare 
bayramlarile birlikte S'vasa gi-
den ilk trenin eevincini de Yat•· 
maktadır: 

Yarın akşam şıehrimize döne
cek olan Başvekilimizi merasimJe 
karşılamak için b&yök hazırlık
lar yapılmaktadır. 

ismet Paşanın, buraya geldik
ten bir iki gün sonra Iatanbula 
gitmesi veya intihap dairesi olan 
Malatyaya hareket etmesi ayni 
kuvvetJe muhtemeldir. 

Ankarada zafer bayrami 
Ankara 30, (Yakıt) - Zafer 

bayramı münasebetile F eni 
paıa yapılan ziyaretleri kabul 
etli. Şehrimizdeki mebuslar ve 
vekillerde kendiaini ziyaret et
tiler. 

Öğleden e•el San kıfl.ada 
bütün Ankara kıtatınm ittiraki
le bir keçit yapıldı. Tayyare 
bayrammı teıit için şehirin m•h
telif yerlerinde eglencelcr 
tertip eeildi. 

Marmara park1nda da bir ~.,.... 
den parti verildi. şu dakikada 
deYam ediyor. Sabaha kadar 
ıürecektir. 

Muhtelif şehirlerde 
lzmir ,30 (Yakıt) - Zafer ba.r

ramı çoşkun merasimle teait e
dildi. Gece fener aJaylan yapıl-
dı. ... 

Aldığımı~ telgraflara nazaran 
lngölde Ye Ünycdede zafer ve tay
yare bayramı samimi merasinı
le teıit edilmiştir . 

Japon tayyarecisi 
Tokyo, 30 ( A. A) - 20 Ağustosta 

.Bcrlinden hareket etmiş olan Japon r.ay
yareclsi Yoshibara 10 buçuk: ~n uçuş
tan ve günde vasatı olarak 625 milden 
fazla mesafe katey1adiktcn sonra buraya 
vılsıl olmuştur. Kesif bir halk tabakası 

tayyareciyi hararet ve heyecanla istikbal 
etmiştir. 22 Haziranda Los Angelostan 
hareket etmiş olan azurna namındaki 

diğer bir Japon tayyırecisi de garptan 
şarka doğru Amerikayı nçarak: okyanos 
atll!llll gemi ile geçerek ve bir ağııstosta 
Krcydon tayyare karargA.hında tekrar 
tayyaresine binerek yoluna devam etmek 
rmretile S . .mle gelmiştir. Hali hazırda 

Tokyoya müteveccihen yolda bulunına.k
t.adır. Japon ahalisi, Japon tayyareciliği
nin terakkiyatJnı gösteren bu iki seferden 
dolayı f evkaltde memnuniyet izhar et· 
mektcdir. 

Atlama birindtiği 
1 •••• 

I>iin B~bekte yapıldı. Birinci 
Suat ( G. S. ) dir 

\ ' .ı;ı.tp~ ·~nr. . • ... ~ ... > 

Atlıyanw ı aı~iida hiffnCIHği kazanan Sııatt yukarda 
ikiaci Ahmet Beyler. Kenarda Suat B. 

lataabulatlama ve dalma birinciliği mftsabakaları dün Bebekte 
Galatuaray Lokalı ön8ndeki atlama yerinde yapılmııbr. Müaaba"' 
kaya iştirak eden denizcilere üçü mecburi, üçü de serbest olmak 
lizere alb atlama yapbnlmıt her atlama için ayn ayrı numara 
verilerek neticede yekun toplanıp atlayıcıların dereceleri bu suretle 
tc.bit edilmiştir. 

Neticede Galatasaraylı Suat 38 puvanla birinci gelmiştir. 
ikinciliği 31 puvanla Ahmet, üçüncülüğü de gene 31 puvanla Kaıırn 
almı~br. Puvanlan bir olan bu iki denizci, aralarından daha iyisini 
ayırt etmek üzere bir defa daha atlatılmışlar ve neticede hakeın 
hey' eli Ahmedin atlamasını daha iyi bularak onu ikinci addetmiştir. 
müsabakalar umumiyet itibarile muntazam olmuştur. 

Dün Modada Moda deniz hamamları önünde hususi mahiyette 
y6zme mll1ab•k•lan yapılmıtbr. 
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Tevkif edilenler ret altına alnııştır. Yedi ki~inin te,•kifi 

Bursa, 30 (Vatıt) - Gemliğin Tum- bundan gıılat olacaktır. Vali Ziyaettın 
la köyünde vukua gelen adi bir cinaye- 3eyden vukubulan tahkik:ı.una göre bu 

tin tahkiki için zabıta yedi kişiyi neza- te,·kıfin ~iyasf mahiyeti yoktur, 

VAKıT in tefrikası: 72 oldu. Evet, baraaklardaki ınadde .. riıler arumda uzun nizaları ınucip Tayyip Efendi, sabahleyin er· 
.. • - ~ leri!-! tefe~s~hatI! şaatlerin ınü~~_le ola~ olan : o bir ~ü.rü emv:a! ve kenden ölünün odaıuna geldi. Mal~ 

1 1 
~ • 

1 
!!il .. ~ - t~h~~ ıeyrını ~ıp ederek bu gurul .. e!'111a~ın yega.~.e sahıbı olmaı! ı~ıba- sadı, paşanın açık kalan göz ve çe• 

a ~ 
01 

0 g . . .. =- . . . .•. tüyü ~aa~I ~~ı~ord~. . • • rıle nıza ve mu~!~!ara ma~ olu nesini. kapamak içindi .. Çünkü c.e-
a~\o MUl-IARRIRl: SELA HATTIN ENiS Ruıtü, u~tüıt~ ıkı cıg~ra ı~b. Y?rdu. F~at gozlerın~ kapadıgı da nazenın şu korkunç halı münhası• 

u.:.u~ .......... "'""""ı:::o Sonra musluga gıderek aoguk su ıle kıkadan ıtıbaren hu ade manzume• k d" ·· .. d 1 tu Pa-
.... ·· kad B' f hl .. hT'I d k ... ld ran en ı yuzun en o ınu~ . 

yuı yuvarlak mini mini projek_ mişti. Lakin bir an içinde hunun yuzunu yı ı. ıraz era amıt ve sı ... ın ı a e ece , ana ogu an ve şanın ne kadar ağır hasta oldujunl.1 
törler halinde mütemadiyen sö. kendi gölgesi olduğunu anlamrftı. açılmııtı. ,, . ogul kız ~a.rdeşten davacı olacak- bildi"'ine öre kahve! d sa-

.. ) l d Yalnız halledemediği bir nokta Saray baltacıbgından devletın tı. Bunun ıçm pqanın toprak altın- l ? kgd .. .. er e. yabt~ı 
nup par_ıyor ar _1·. vardı: birinci ferikliiine kad~~ .. yükselen da kemiklerinin çürümesi bile bek- at erme a ... ar surtun.~eyıp ır e~ 

Sekız kedının lSlllnün oda- y t kt 1 b 'd' 1 ve saray aaltanatımn bükunıran ol- Ienmiyecekti. Arkalarında bir yı· evvel konaga gelmern ıcap cderdt· 
hü d k . d a a an ge en u ses ne ı t. d .. ··nı H f d·ı h" · k 1 · sına cum e ere üzenn en y 1 .. 1 .. d' .1. "d'' B··t·· ugu gu erde azenıet ve ceberu· g"'m emlak ve bir sürü varis bırakan anıme en ı er, ızmetçı ız P.h o ua o u ırı ıyor mu ı ı. u un .. . . 

atlıyacaklannın verdiği korku dikkatini toplıyarak ölünün bqı tunda~ yanına van.~ıyan ~lı tan .. bu zavallı zenginler, onlara bırak· olün~in akabı mevtte gözlerini or" 
ve heycan içinde alelacele cam- ucunda yanan şamdanlardan biri· !ı Hahl .~~·'· kendı~ın~e!' hl~ 8:dım tıklan ~~la~ ,.ve_ a~arla fiikra.n ve tüp çen~sin! ~ağlamayı nerdcn ~ıı· 
endirdi. Ve biitün vücudu buz ni aldı. Ve cenazenin yüzüne tut- ıler~e, olumun ezelı .~ukUn~ ı~mde dua degıl, bılakia lanet ve beddua tıra getırebılırler, getirseler b1le 

ibi kesilmi bir h ld 'Ik - tu: sessız, sedasız, a~z? teahmıyetle alıyorlardı. buna nasıl cesaret edebilirlerdi? 
g 1 a e 1 res yatan §U adam mı ıdı? Y kd'" · · ·f 1 b "l ·· 
geldiği kanepenin Ustüne dUsı.- Gözler, hala korkunç şekildeki 8 . akiktl . koca k .. . .e ıgerıne ~ırı t 0 an ag arı Evet olünün bu hali kendi hatası 

T ki .. h f d. d ç ır v er fU onagın şımdıye kadar ehnde tutan bu a· · 'd· 
tü. Camın 8stünü sert bir tırna- açı !~mı mu a aza e ı~or u. e· yegane hakimi olan patanın gözle.. . .. .. . .. .. .. eserı 1 1• Fakat paşanın bu manzt\· 
.. . d' k .. ne hala kapanmamıştı. Bılikiı açık .. k . .. damdı. Onun hır ıozu, aılevı butun h ·· d kl 1 ı· ın gm mlitema ıyen azdıgını du- .. . l' d' 

1 
. k rmı apaması ıle konagın ınutat ve 'hfl"fl h 11 d' t b" rasım er goz en sa ama t ..ozı • 

yar gibi oluyordu ~gz~·fe~çı~e 1~j;. b~ ekn h '!-1m· tabii hayatında kim bilir ne deği- b İaa b'.\··a .e. ıylr, o~undser ır geliyordu. 

S 
.. l . bo l · tu C b. d a 1 ' a a şış ın ır .. e~~ almde şiklikler olacaktı. Geride yeni bir a §~ .u un ıtıraz a~ı ur ~r~yor- Odada a?hr bir koku vardı. Te• 
ınır erı zu muş · e ın en duruyordu. Sol omzu ustune düş- 'd l b h .. hakk kt p du. Lakın artık bepıı geçmıttı. Q. ff .. b ) "' t H . . . ) . . k d B' .. 1 bo hA ... cı a aş yacagı mu a ı a- . . . h a un aş amış ı. arıcın tcmı:: ı'l-

cıgara paketını çı ar ı. ır cıgara muş o an ynu, ala doğrulma- tanın terkettiği emval ve eml .. k nun kalbmın durmaaıle er ıey . d d . . ıf 
alarak ölünün yanındaki mumun mıştı. Ölü, şu zahiri teklile bir mas dört zevce ile müteaddit mahd a 'durmuş ve ihtiyar adam, onlar için vasın. ank~f'a~~ ~~.1ş' .. tu ~~:ıao~~ 
a.~e~in~ ~uttu. Her yerin °!utlak .. ~~r lup c~n~.z~~i~i andırıyordu. beyler ve keriıne hanımlar aras~: artık y~bancı bir mahlu~ o~1?U§tu. v~rmıye a. 

1 1 1
' u~tu~ .. ~~· ır ;.~ 

sukUn ıçmde olmasına ragmen olu- Ruştu olun ün yüzüne tevcih et d · 1 ·· d 1 1 · Hala hayatında ''Senın ıçın ca kıl de başlıyan bu tcaf tunu sabn 
. b l d l l ki •v• d' - a uzun naza arı, muca e e erı, • kadar nl f l t T yiP 

niın u un uğu yataktan, cu a ~- ta.gı şam am yerine korken tekrar hatta ihtimal mahkemeleri İcap e- nnnız kurban olsun!,, diye teminat a ı~a~amış, . ~ .<a ay 
rına vehleten ne olduğunu tayın ~ırden durakladı. Ve nişin üstünü decekti. Şimdiye kadar kendi ara- ~eren 0 dört hanım, Rüıtü, emindi E_f. od~ya gırıp kendısı ımam. c~e~ı · 
edemediği garip bir sesin geldiğini o~ten _yorga~,?. ~ltından tekrar ay- larmda için için tutuşan ateş, pa· ki, 9imdi karyolalarına kemali isti- dıye gıderek ve oradan teneşır ıç~~ 
işitti. Gayri iradi doğruldu. Tam nı se~m. geldıgın~ d~yd~. . . . şanın ölümile birden ortaya çıka- rahatla uzanmıı uyuyorlardı. Hat· Y.~nusa haber verip kon~ua ve ölu· 
bu sırada karşısındaki duvarda iri, Fıkrı kudreth hır küşayı§le ışh- cak, parmaklar birer kedi tırnağı ta uyumuyorlarsa bile bu, ihtiyaı· nun odasına avdettcn scnra cen-:ı· 
simsiyah bir gölge de kendisile be- yordu. O zaman bu sesin barAklar ve ditler birer köpek dişi şeklini adamın alemini tutmaktan ziya· zenin vü-:udundan çıkan ağır rayi· 
raher durmuştu. Kalbi ?-üt küt çar- daki g~zlarin boşalmasına ait bir alacaktı. de mirasm tarzı taksimini düsün- hayı hissetmiye ba~lamı:tı. 
pıyordu. Yüzündeki adaleler geril- ses olduğunu anlıyarak müsterih Bu adam, aağlığında . yarın va- mek içindi. :ı. ( liitmcdi) 

; 
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Zafer bayraDH bıtlulandı .!-" a ~·!'i• 
Meltep Wtepları 
06nkft refilderimizdett biri 

hdim ft terbiye beytinin mek
teplerde okunacak kitaplar bak
landa verdi;i bir karardan bah
scdi7or ve ııeçen ıene mektep 
, proğramlanu kabul edilen ders 
kitaplarının bet sene mDddetle 
okutulacağını haber veriyordu. 

Dün bu hususta malumatına 
mllracaat ettitimiz talim ve te~
biye beyetireisi Ahmet .. T evfı~ 
B. bunun doğru olmadınıgı s~ylı-
yerek fU izahatı vermiıtir. . 

_ Geçen sene kabul edıl-
mİf olan kitaplardan bir kısmı
nın bu sene de okutulma11na d~i~ 
verılmit bir karar olmad•tı gıbı 
eauen Oç heş 1eae gibi muay· 
yen bir müddetle kitap kabu
lftde usul değildir. Mekteplerde 
her sene okutulacak kitaplar 
muayyen tarihte çıkar ve liste-

Yerli mallar sergisinde plyanko çekiliyor 
,, lerle tamim olunur. Geçen ~ene 

7 Eylnlde çıkan kitap listesı bu 
ıene de vaktinde çıkacaktır. 

Başkumandanlık harbinin 9 un
cu yıl d6ntımn, dftn ıehrimizde 
yapılan parlak bir geçit resmile 
kutlulanmııtır. 

D.ıba evel, sabahleyin saat 
9 • 1 O araımda kolordu kuman
danı ŞDkrü Naili P,., kolordu 
kararrilıında zabitan ve hükü
met memurlannm tebriklerini 
kabul etmiştir. 

Saat onda Beyantta Darülfn
nun meydanmda kıt'alar ve mek
tepliler toplanmı.t. kolordu ku
mandanı pqa burada aıkeri 

teftif etmi9tir. 
T eftiften monra en kıdemsiz 

ubit Nuri Bey taraf10dan hara
retli bir nutuk aöylemiıtir. Nuri 
Bey arkadaılanna hitap eden 
nutkunda başkumandanlık zafe
rinin tariht ehemmiyetini izah 
elmif, ve tunları ıöylemiıtir. 

Nuri B. in nutku 
- Bizim bugün yıl dönümDnn 

tes'it ettiğimiz zafer bayramı
mızın ilk gOntl ve baıı ols.n baş 
kumandanlık muharebesi uzun 
laman hazırlanmış, hiç bir ıey 
tesadüfe, talie bırakılmamıı, 
her ıey hesap •e kitaba daya
blnuı bir eserdir. Bir dehanın 
eıeridir. Şuurlu bir milletin, 
nıefkureli bir ordunun haıılai 
IAyidir. 

Bunun içindir ki ba muharebe 
•llr•atıa inkipf etti ve tek bir 
darbe ile bitti. Türk ordusu 
hqkumandan ve diğer büUln 
kumandanları ve bütün zabitan 
•e neferlerile diğer bir orduyu 
Çatırdatarak çökertti, dağıtb ve 
lllabvetti. Torpil yiyen bir iemi
llin ıular içinde kaynayıtını ha· 
lırlayınız, işte dnıman böyle bir 
airdap içinde vatanımız~n . ~e 
liizel TOrk nlkesinin barımı ıs
illetinde böylece boğuldu •• 
i>aylece kaynadı gitti. 

Efen diler! Bu zafer l>yle bir 
zaferdi ki bir ordu batarken bir 
lllillet ytıkıeliyordu. Türk ordusu 
Yalnız çarpııtığı dilşman ord~
•unu deiil bir cihanı busumetı~ 
•çbiı kara •e zehirli gözlerı 
bağlıyor ve körletiyor. Hırsla 
aıkılan bir çok yumnıklan kıs. 
ktınden kmyor. Kendisine zafer· 
lerüa en bOyOk zaferi yaparken 
lllilletini karanlık bir maiaradan 

ili Paıa, en genç zabitimizden 
ıonra şu nutku irat etmittir: 

• Arkadaşlar; 
MtUazim arkadqımızı tes•it 

ettiğiniz bu günün mana ve 
mahiyetini pek a-Uzel teırib etti 
Esasen; o günleri biz tarihte 
okumadık içinde yaşadık. O 
günlerin bugünkü neticesini de 
görüyor ve yaşıyoruz. Evet; bu
gün Türk milletinin; Türk ordu
sunun ve Türk tarihinin cn bü
ylik günüdür. Baı kumandanlık 
muharebesi Türk milletinin me
fahiri ile dolu sahifalarına bir 
altın aahifa daha ilave etti. 
Türk ordusunun ananevi fecaat 
ve besaletini bir kerre daha 
isbat atti. Türk lrnmandanlannın 
yüksek sevk ve idare kabiliye
tinin parlak bir burhanı oldu. 
Türk zabitlerinin feragat Ye 
fedaklrlıklan ile cn yüksek mu
vaffakıyetleri nasıl batarabildik· 
lerini bUtün cihana iıbat etti. 

TOrk milletinin Ye Türk orduau
nun kazandığı bu zafer; yalnız 
bir meydan mubarebeainin zaferi 
değildi. 

MefkGreainin, gayeiinin de bir 
zaferi oldu. Bafkumandanlık 
muharebesi; aıil Türk milletinin 
Dünya üzerinde medeniyet aile-
sinin mUhim bir rtlknO olduiunu 
bütün cihana tanıttı. Ve bugün 
bu aile içindeki tuefli muvaf
fak.ıyeti bu sayede aldı. Ylikaek 
dehası ve ıcvkı idaredeki em
aalaiz kudreti ile bize bugün 
bu zaferi yaratan ve kazandıran 
bllylik baıı, Gazi Mustafa Kema.l· 
hazretlerini hflrmetle selamlarım. 
Bu cidal uğrunda Şehit olan 
Türk evlatlannın hatıralarını 
hnrmetle yad eyler ve rublanna 
fatihalar ithaf eylerim.» 

Ge9it resmi 
Nutuklardan sonra Darlllfnnun 

kapııı anonde hazırlanan tribilne 
çıkılmlf, burada, ŞUkrO Naili , 
Keramettin. RUttü, Tallt Paıa· 
lar huzurunda kıt'a •e mektep-

lilerle diğer teıkilAt bir a-eçit 
reımi yapmıştır. Geçit resmine 
sıra ile, Harbiye, askeri Tıbbi
ye, Bahriye, Kuleli, Halıcıoğlu 
liseleri, kıt'alar, Tayyare cemi
yetinin tayyare timsali, Şehir ya
b mektebi, Erenköy, Ameliha-

Eonebi mektepleri hooalı~ı 
Aldığımız malumata gore 

bir mtiddettenberi ecnebi ve 
ekalliyet mekt~pleri muallimleri 
hekkında tetkikat yapan ko
misyon mesaisini ilenetlDİf v~ son 
safh111na gelmiıtir. Komııyon 
&zumdan Ahmet Tekık B. ~ü!-' 
kendiıile görüıen bir muharrın· 
mize bu hususta ıu izahatı ver· 
miıtir. 

- Mesaimiz hergün ilerle· 
mektedir. Aynca ecnebi ve eka
lliyet mekteplerine yeniden ta
yin olunacak muallimler hakkın-
da bazı esaslar tesbit ettik. Bun
dan böyle tayinler bu esaslar 
dairesinde yapılacağı gibi mev
cut muallimler de bu esaıata ta· 
bi olacaklardır • Muallimlik ev
safma uygun şeraiti haiı olmıyan-
lar hakkında da aynca karar ve· 
rilecektir,, 

Cemal Hüsnü B. 
Y alovaya gitti 

Maarif vekili Cemal HüanO B. 
dün aktam Y alovaya fitmiıtir. 
Vekil B. bir muharririmize Ya
lovada bir hafta kadar kalaca-
iını, Bern sefirliğine tayin ed!le· 
ceğinden mal6mattar olmadıgını 
söylemiştir. 

itizar 
•ıoı kişi ile miilikat,, • • Bu .~a~ın 

katil değil isimli tcfri kalan mızı munae
~caumızu~' çotcluğundan buglin ko} ma-
dık, özur dllenz. 

da dağılmıılardar. Kıt'alar k15p
rüden ııeçerken vapurlar dndllk 
çalarak selAmlamı.tlar ve zeval
de Beyazıt, Taksim Ye Selimi· 
yeden toplar atılmqbr. Gecede 
fener alayları tertip edilmiftir. 

Tayyır• beyremı 
Dnn ayni samanda tayyare 

bayramı idi. Bu mOnaıebet!e 
rozet daiıblmıı ve gece ıehrın 
muhtelif yerlerinde mllaamereler 
verilmiftir. 

l'erll maUar sergisinde 
Galatasaray lileıindeki yerli 

mallar ıergiai dün Tayyare 
cemiyeti emrine verilmişti. 

On kunıt duhuliye ile gezilen 
sergide bu mllnasebetle bir çok 
eğlenceler tertip edilmişti. 

Gece ıetgİ bahçesinde ainama, 
orta oyunu oyoatılmıı, monoloğ· 
lar aöylenmiıtir· Bahriye orkes
trasınm terennfimab arasında 
dansedilmiıtir. 

İeki ve yorg11nluk kurhanian 

Evelki geceki yangında iki 
genç diri diri yandılar 

Evvelki gece Tabtakalede feci 
bir yangın çıkmış ve neticede ' 
bir fırınla bir dükkan yandığı 
gibi ateşten vaktile haberdar 
olmayan iki genç te diri diri kav
rulmuştur. 

Dtin bu facia hakkında bir 
muharririmiı mahallinde tahkikat 
yapmıı ve şu malumatı almıştır: 

Evvelki akşam Rüstempaşa 
mahalJesinde börekci Şevki efen· 
dinin fınnında yatan hamurkir 
18 yaşında Hidayet ile 25 yaıın
da arkadaıı Mustafa dükkanda 
itlerini bitirdikten sonra bir müt-
det rakı içmişler ve yanlarındaki 
kah-.eye çıkarak oturmuılardır. 

Burada gecenin birine kadar 
eğlenen iki ahbap fırına dönünce 
yorgunluğun teairile ateşleri ört· 
meği unutmuşlar ve yatıp derin 
bir uykuya dalmışlardır. lşte bu 

h ti yatsızlık neticesi olarak feci bir 
akibet hazırlamıf ve ıönmeyerek 
fırlayan iki kıvılcım yandaki talat-
lara sirayet ederek tutufmuıtur. 

Tam saat üç bnçukta bu so
kaktan geçen mahallenini ihtiyar 
bekçisi Hasan ağa alevleri gör
müt ve imdat çağırmışhr. 

Biraz ıonra itfaiye yetmif fa· 
kat bu vakte kadar binanın ah· 
şap ve bir yığın talaş olmasın
dan alevler bllyümüş ve bir yan· 
dan bitiıik kahveyi ıararken di· 
ter taraftan yukanda uyuyan 
iki geada bahmdutu odayı n 
rataldan karyolayı kaplamlfhr. 

içki ye yorgunluğun teairile 
rahat bir uykada bulunan iki ar· 
kadaıtan Hidayet bu esnada u
yanlDlf ve deli gibi peaccreye 
atılmıttır: 

Fakat pençere daima parmak-
lıklı ve kUçüktür. Merdiven ise 
çoktan yanmıı ve çlSkmüştnr. 

Bu zavallı için acı acı bağır
maktan başka bir şey kalma• 

mııtır. Ateşler artık onu bOsbO· 
Wn sarmıı yanında hili her ter 
den bihaber uyuyan arkadaıını
da içine almııbr. 

/ Faeta}'tl sahne olan ?01',rtı ıtri 
Apğıda ıtf aiye bu acı ferya• 

dı iıitmlı, derhal son tedbirler 
almıı ve bntnn pyretle uğra· 
plmlf&&da hiç bir teY fayda et· 
memit ve iki zavallı da diri diri 
yanarak ölmlflerdir. 

Yangın bundan sonra yanın• 
daki kahvenin btr kısmı yandık

tan aoora s6ndt\rillmftft0r. Burada 
uyuyan Halim isminde biri de 
gllçlnkle kurtanlmıfbr. 

Sabahleyin "o civan yanık et 
kokulan kaplamıt ve zavallı iki 
arkadqın •imaiyah cesetleri en
ku altında balunmuştar. Zabıta 
•e timdi bu faciamn tahkika• 
tile me,guldDrler. 

Bir oerh 
Dnn ıofısr Sairm namında bi· 

ri tabanca ile Aksarayda oturan 
Ali Cenap efendiyi batından 
yaralamqbr. Carih yakalanmıı· 
tır. 

PIAk merıklrsı lmif 
Poıtane karfdmdaki ıramofon 

cu •e plAkçı Yakup efendinin 
dilkklnından 130 plikla 6 kutu 
iğne çahnmıfb. Fakat d&kklnıa 
kilit ve pençerelerincle hiç bir 
bozulduk yoktur. Haraızhğm na• 
aıl yapıldıfı tahkik edilmektedir. 

·Ankara - sivas hattı me
rasimle açıldı 

[tltt tarafı 1 inci ıagıfada] 
memleket kuvvetinin tezaQf et• 
tiği merkezinde ve hatbn Er~u: 
nıma ve daha ilerisine temdıdı 
zaruretinde toplanıyor. 

Muhtelif tniib11lar 
Ruten Eıref B. ıimendifer 

yükünün müteaddit nesillere tak· 

simine ait allzlere karşı dedi ki: 
- Muharebeyi harbe giren 

• 
nesil yapar • 

Mahmut B. (Siirt), hattın Erzu
nıma, Siirte olaıacağmı görmek· 
le memnun olacağını aöyledi. 

- Bizi, medeniyete, zafere 

götürecek olan demiryoludur •• 

Dedi. 
Bir köylü: 
- Bu köy harplerde blr ~ok 

çocuklarmı kaybetti. Fak at şirn· 

di şimendiferi görmekle acıları· 

mızı unuttuk» d:yerck mcmnuni• 

yetini izhar elti. 
1 S11rıkışlaı!a 

~•kararak onu açık ufuklu reha 
Yollanndan hayat ve nefes ala· 
rak ienif bir meydana çıka

yat, DarUHafaka talebelerile 
Galataaaray izcileri, Biçki yur· 
du, Polis, Zabıtai belediye, Et
faiye teıkilab, Esnaf cemiyetleri 
iıtirak etmiılerdir. Geçit resmi
ne iıtirak eden kıt'a ve mek
tepliler Divanyolu, Sultanahmet, 
Salkımı15ğ0t, Sirkeci, K&prDı Şi
ıane, lstiklil caddesini takip 
ederek Taksime iitmiıler, ora· 

Dün serfide Tayyare cemiye· 
ti namına bir tombale tertipi 
edilmişti. 

Yirmi bet kurut• olan bu tom· 

Hilmi B.(Malatya).yapılan tea
kiilere en müskit cevap "Sivas· 
ta öten düdüktür,, dedi. 

Sarıkıılada tezahüratla kır· 
şılandık. H , lk dawl zurna .;ah• 
yordu. Necmettin sadık 8. he• 
nUz uynnm:ştJ. Alkı~ları duyunca 
pencereye gitti ve .. ne var? " 

Diye ıordu. 
rıyordu. 

Nuri B. nutkunda btıynk zafe-
rin n11ıl kazanıldığım anlatmış, 
Ye aon a6z olarak bu uğurda 
~Hen mnbarek tehitlerimizin isim· 
lerini hllrmetle anmıştır. 
ŞukrQ N•ili Pf. nın nutku 
Kolordu kumandanı Şükrü Na· 

balada çıkan eıyay! sergide qya 
teıbir eden mDeuısler teberrO 
et mitti. 

Tombala çok raibet g&rmGı 
hazırlanan numaralar u zaman 
içinde bitmiştir. 

Sergi gece ıabaha kadar açık 
bulunuyordu. 

Viyana sefiri Hamdi B. bütün 
Anadolunun bu demir ağlarla 
artUdilğünU görmekle bahtiyar 
olacağına ifade etti. 
Medenlvet ve UJ/er yolu 

Gemerkte Ali Sait Pş. köy· 
lOlerle görÜftli. köy hocası: 

Refik 8. (Konya), cevap verdi: 

- Halk reyini veriyor ..• 

Sarıkışlada Rasim (Sivas}, Zi· 

ya (Malatya), Avni Samsun) B. 

l ıer Sivastan ge1erek ismet Pş.yı 
karııladılar. 

... 
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Türk hamın lan na taıziye 
Fransız edibi .Pol Jeraldi badem şe

k eri meselesini tavzih ediyor 
Kadınlık mefharetine mektup 

Meşhur Fransız edibi Pot Je· 
raldi memleketimize gelip git· 
tikten sonra illüstrasyon mcc· 
mu:ısında bir makale neşret· 

mişti. Başlıca kısımlarını o za· 
man terceme ve neşretmiı ol
C:uğumuz bu yazısında Pol 
Jeraldi lstanbulda tanıdığı 
genç bir Türk hanımı· 
nın saat dokuzdan evvel evine 
g irmek istemediğini kendiıine 
söylediğini yazıyor, " Türk ha· 
nımları bu saatlere kadar so
kakta ne yaparlar ? ,, sualine de: 

- Hacıbekire gidip badem 
şekeri yerler, yahut kuvaföre 
gidip berberlerile sohbet eder• 
ler ! 

Cevabını aldığını söylüyordu. 
Fransız eciibi ukendisine bu 

cevabı veren ve "sultanlann en 
güzeli kadar güzel ,, olan bu 
Türk hanımının kadınlığın mef-

hareti,, manasına gelen garip bir 
isim taşıdığını da ilive etmekte 
idi. 

M. Po! Jeraldi lızet Melih 
Beyin refikası Fahrünnisa Ha·- · 
nımdan bahsetmekte idi. O za
mın ş~hrimlz kadınlık aleminde 
bir hayli d edikoduyu mucip olan 
bu makale üzerine lzzet Melih 

B., M. Pol Je~aldiye bir mektup 
yazmıı ve kendisinden dikkate 
ıayan bir cevap almııbr. Pol 
Jcraldinin bu mektubu Türk 
hanımları hakkında iatihfaf ve 
tehzili ihtiva eden ilk yazısından 
bir rücu mahiyetindedir. 

izzet Melih Bey " muhterem 
Ostat ve dostum ,, hitabile fjaı
lıyan mektubunda eserlerini be
ğendiği ve ken~isini edebiyat 
yolunda teşçi ettiği için Fransız 
edibine lctekkür rdip 11 ebedi 
roman,, namını vermek istediği 

yeni bir esere çalıştığını haber 
Yerdikten sonra diyor ~i : 

"lllüstrasyoİı'daki makdeniz b\l· 
rada bir çok hilcumtara ve tef
sirlere meydan açtı. Türk mat
buatı, Yunanlılara karıı mufrit 
muhabbetiniz., ve Türkiye hak
kındaki ihtiyatkar . ve soğukça 
intibalannızdan dolayı sizi tahtie 
etti. Hatta, gazeteler, makale
nizde bahsettiğiniz hanımın (ka· 
dınlığın mefhareti namındaki ha
nımın) resmini bastılar, ve size 
aöyliyccek daha ciddi şeyler bu
lamadığından dolayı onu tenkit 
ettiler... Mevzuu bahis haoım da, 
bizzat, çok mütehayyir ve fev· 
kalade gayrı memnun oldu. · 

Size şunları söylemem için 
beni tevkil etti: . 

11M. Pol jeraldi ile, Hacı 
Bekirin fıstıklarından ve kuvaför 
muhaverelerinden daha çok zikre 
ıayan mevzular üzerinde konuı
muştuk.. Kendisine, bu meyanda, 
11dece, saat yedi ile sekiz ara
ımda akşam vaktini hüzOn verici 
ıaddettiğimi söylemiştim. 

Türk kadınının geçirdiği bilyllk 
içtimai inkilibı ve Piyer Lotinin 
löbne kahramanlarından beri bu
ıule gelen terakkileri hiç şUphe· 
ıiz anlamış olan M. Pol jeraldi, 
malümatlı ve asri bir Türk lia· 
11mından, sathi ve boş bir mah· 
Wik gibi bahsetmemeli idi. Eaa
ıen, Hacı Bekire gidip fıstık ye
nek, mavakaa da mutabık de
rildir.,, 
İşte aziz üstat, biJilüzum 

matbuat hücumuna maruz kal
maktan çok canı sıkılmış olan 
"Kadınlık mefhareti,, nin dos
tane ve zannederim haklı şika
yetleri bunlardır.,, 

M. Pol Jeraldi, lızet Melih 
Beye gönderdiği mektupta 
diyor ki: 

"Az"z dostum, lllustrasyondaki 
bu fıkı :ı, bir tayyare kazasının 
hiklyesinden başka bir şey 
değildir. Bu hikiyeye hava yol
cusu hafızamda hareket eden 

bazı irtisamlan ilive ettim ve 
bittabi, bunlar arasında en taze· 
lerini, en bafiflerini seçtim; en 
ciddilerini değil. 

Eğer, hakikaten Tnrkiyeden 
bahsetmek vazifesini kendime 
vermiş olsaydım, ondan başka 

tür!ü, daha uzun, ve başka tarz
da bahsederdim. 

lstanbulu tcssürJerle dolu ola
rak terkettim. Orada tattığım 

zevkleri kime burçlu olduğumu 

biliyorum. 
Sizde geçirdiğim latif gece

leri, ve Mam izzet Melibin ince 

ve zarif sohbetlerini hiç unut

mıyacağım. Kendilerinin ismi 
beni gaşyetmişti, çünkü bu is-

min hoş şarkvariliği, Haoımefen

dinın o kadar zengin, zarif ve 
moderen zekisile tezat teşkil 
ediyordu. 

.Türkiye bakkuıdaki .intibaıın 
16yle hüllsa edilir: TOrkiyeyi 
çok çabuk gördüm ve daha 
uzun müddet kalmak hususunda 

kat'i niyetim var. Madam izzet 
Melih B. beni, hürmetle meşbu 

takdirkirlan addetmek terefile 
mübahi etsinler. tlih ... 

Mısır Krahçasının 
· babas~ öldü 

Taymia gazete.sinde okundu

ğuna göre Mısır kıralıçasının 
babası Abdül Rahim Sabri paıa 

vefat etmiıtir. Sabri paıa, Mı
auda muhtelif nez:arellerli deruh
te etmiftir. 

Mısır baş vekiline 
sui kast 

Son posta ile gelen Londra 
gazeteleri Mısır baı vekili Sıtkı 
paıanın bir aui kasttan kurtul
duğunu haber vermektedir, Sıtkı 

pıpyı öldürmeğe teıebbns eden 
Sudanlı bir bademedir. 

Sudanlı hademe, baş vekilin 
lskenderiyeden Kahireye gider

ken bindiği trene girmiş, ona 
yakın bir yerde fırsat kollamağa 

baılamıttır. 

Bir aralık Sıtkı paşanın adamı 
bir Sudanlı görmüş, onu, tren

deki lokanta garsonlanndan sa
narak pqanni yemeğini geUr
meaini s6ylemiı, Sudanlı yerin
den kımıldamak için kendisinden 
filpbe edilerek taharri edilmif, 
ilzerinde bOyiik bir bıçak bulun
muıtur. 

Hademenin hOviyeti tahkik 
edilmif, onun Aavan cırafından 
bırinin oğlu olduğu anlatılmış 
iıede tabkıkatın tamikine 
lll2um g6rülmüftilr. 

55-§5§5§5§ CENNET 
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Yeni bir higat FEDA YILERI 55Yazan:ÖMeı1lı.a:S: T ürkçemiz, Osmanlıc'l iken 
de eski tabirıyle: " ihti- z or• ld k 1 v d c~ca salih,. lügatlardan mahrumdu. eydunu ürme istiyen er ar 1 

Ortada üstüste konu!sa adam 1 
boyunu geçen cilt yığınlan yok ki fedayi Zeydunun çadırına doğru yürüdü ve bi-
değildi. Fakat bütün bu kitap- risi kamasile çadırda bir delik açtı 
!arda dilin köklerini, lahikaları- - 124 -
m, eklerini araştıran bir mOşa- Emir Zeydun bu gece fedayile- Fakat çadırın içine girilse de 
bede adesesi kullanılmamlfb. rin ıui kutinden ku:rtuluraa bu vaziyet çok tehlikeli idi. En kll-

Sonra, bunların büyilk ku- mektup ona erkenden gönderile- rük h k t t • · d d" d k" 
kt

. T are e ne ıcesın e ıtar a ı 

surlarından biri de kelimeleri ce a'· . l k 1 ktan muhafızlar içeriye girer ve onlarl 
sade başlangıçlanna göre ieli- u 1§ er arar aştı ıonra . . 
şi güzel toplamalandır. Hangi· yeni Şeyhül Cebel Tavus dailerinin p~ça parça ederlerdı. lkı fedayı 

ayinlerine, yani eğlencelerine İ§ti- bır müddet tevakkuf ettiler. Belki 
sini isterseniz açınız, hemen her k r&k etmif, bahçe o ak,am gene müt umandan uyuyordu. Fakat ZeyduD 
uyıf asına iki, hatta üç aaırlık b hit bir aef ahet manzarasına ıahit sa ahı bekliyordu. Esrarkeşler ta-
san' at ve fikir ya:ıılannda varlığı ı H d'b" d hal o mu,tu. er ağacın 1 ın e ı- rafından her dakika bir hareket 
geçmiyen ölmüş kelimeler gö- lara serilen dailerin ve fedayilerin beklen b T d" O · · b da 
rürsünüz. Halbuki lfıgat kitapla- b l d f k l d e 1 ır 1

• nun ıçın ura af arın a ettan iZ ar uruyor, uyum k • d ğil' d" B" l ~ 
rı kelime mezarlığı değildir. onlara afyonlu fUaplar sunuyor, a caız e '· ır ~a 1 

Gerçi dillerin teklmülilnü glSs- aonra onlann kolları arasına dütü· Zeydun dıtarıya çıkmlf, ve hır ta-
teren bazı eserlerde dil müste- yor ve onlann kör hırslarım tatmin kım teftiılerde bulunmuştu. iki 
haselerine rasgelinir, amma bu • ediyorlardı. · fedayi bu fırsab ganimet bildiler. 
kitapların gayesi bqkadır. Bu Zeydu~~ öld~e~. ~zere. hare- Çadırin albndan bir yer açblar ye 

.b. d"ll . . . ket eden ıkı fedayı muhım bır ma- . · · d"I O l h d f" z gı ı eser!er, ı erın zaman ıçın- . . 1 d ıçıne gır ı er. n ann e e ı ey-
. . . . . cera geçınyor ar ı. d h b h 

de temsil ettıklen kelımelerın Bunlar kayalara sürüne ıürüne unu er ne a asma olursa ollUD 
nasıl değiıtiklerini, hangi ihtiyaç- ilerlemitler ve karargaha varmıı- aldllrmekti. 
lara cevap •erdiklerini ve niha- lardı. Nöbetçilerin hepsi uyamktı. Onların buradan sai kurtulm:ı
yet o ihtiyaçların hangi devirler· iki fedayi karanlıktan istifade ede- lan ihtimali çok zaifti. iki fedayi 
de cemiyet tarafından hissedildi- rek adını adını tanıdıkları bu aah4 • çadırda yanan kandili a6ndilrmOtlet 
ğini göstermek i~in yazılır. Bu dan süzülerek içer~ girmek için bir ve beklemiılerdi. D~ardaki muha· 
lisaniyatın ayrı bir kolu sayıla- Y

1
°1 arlamıdt!aFrakave tnZıhaydet mudvaffak fızlar ıtığın aöndOjiine dikkat et-

b·ı· o muş ar ı. ey un or uıun· . . 
ı ır. d kat'" b" • "b t t . etm" memLflerdı. 

L k 1 
a ı ır ınzı a esıs tf, or-

ügat itap an ise yaııyan, dudaki bütün ariflerin yani onbatı Bir kaç dakika sonra ZeydGll 
kullanılan kelimeleri toplar. Şim· ve çavuşlann askerlerini gayet d<Snmüş, ve içeri girmif, lflİI yak
diye kadar, söylediğimiz şekilde iyİ tanımalarını, yabancı biç bir mak için seslenmeden eYYel çadı
bir liigat göremedik. içlerinde kimsenin orduya. sokulmamasını rın içinde bi1' hareket aez:miş ye 

sahibine çok emek çektirmiş, temin için her tedbiri almıştı. hemen dııan çıkmııtı. ZeyduuuD 
büyük yorgunluklar vermiş olan- Zeydun Şeyhul Cebel Sinan ile kılıcı elinde idi. Muhafızlara çadın 
)arı da var. Fakat bunlarda da mfillkatından sonra esrarkeşlerin ihata etmelerini ve içinden çıkacak 
hep 0 eski kusur göze çarpar. her halde ye'a aaikasile bir ha- her insanı 61dürmelerini emredell 
Sonra doğrusunu isterseniz hah· rekette buluoacaklarmı anlamıı Zeydun bir mqale iatemİf ve biı-
setliğimiz ıekildeki eserler, tek b tl ı ı s :ıa i erini to~ amıt , on ara İ· zat çadıra girmişti. iki ledayi el• 
kafadan çıkacak, bir lCişinin l d h nan a arasın a geçen mu &Yere- lerinde kamalarla duruyorlardı.Zey-
kudretine ramolacak ıeyler de- ı k ı 

ıd yi an atmtf, eırar ef erin ıon dun bunların derhal tevkiAerinİ 
ği ir. • d k derece ye • içinde ol u lanm, em~etmiş, iki fedayı· mez:buhano 

Onları, ancak ilim heyetleri k onun için şansi aui astlarla bir mukavemetten sonra testiın ol-
yapar. 

Biz dil inkillbına yeni girdi
ğimiz: için hepsini birden ba
şarmamıza imkin yoktur. Him
metlerin birbirlerini tamamlama
sını beklemek mecburiyetin
deyiz. 

Meseli, İfte harf deiİ.fmesin
denberi iki Uiğat ÇJktı. Bunla
nn ilkinde acelenin izleri g6rtı
nür. Yabancı . kelimelerin cezir
leri müşta~ lariyle beraber kulla
nılmıştır. Bir dil için bu teh
likeli bir yoldU[. Benim burada 
bahsetmek istediğim eser Mitat 
Sadullahın bir seneden fazla 
geceli gDndüzlO bir himmetle 
hazıı:ladığı lügat kitabıdır. 

KUtnpanelerimizde lilgat na
mına ne vana, hepsini tahkik 
ettikten sonra ite girişen bu 
irfan yoldaıım , kendisinden 
evvelkilerin kusurlarına düşme
miye çalıımıı ve imkln · niıbe
tinde kelime, mfistebase temiz
liği yapmıştır. Yeni himmet sa
hipleri onun tamamlıyamadığı 
noktalar · üatünde çalışırlarsa 
memleket l'ütüpanesi kendilerine 
minnettar olur. 

Mitat Sadulllh, davasız:, gu
rursuz alyinin mahsuln ile ifti
hara hak kazanmıştar. Kendisi
ni imrenerek tebrik ederiz. 

. Se~ 

Türk ·rarihi 
Gazimizin eseri yakında 

ikmal ediliyor 
Reisicübur Hz. leri tarafından 

telif edilmekte olan Türk tarihi 
bir baftayn kadar bitmit olacak
tır. Bu mtibim ve kıymetli eaer 

600 sayıfa kadardır. 

or~u!'1 meşgul etmek iatiyecek- muılar, elleri ve ayakları bağla 
lerını, buna meydan vermemek olarak onun huzuruna getirmişler 
için n6betçilerin Ye arifluin son di. Zeydun sordu. 
derece müteyakkız: davranmala- s· . k ' d d '? 

b
.h . d - ızı ım gon er ı ... 

rını ten ı ctmıf, on an sonra . 
çadınna ·çekih11!şti. lki · fedayinin - Muazzam Şeyhul Cebel Sı-
çok iyi tanıdıklan bu sabada nan ·•• 
mlltkllllla uğramalarının sebebi - Ne için geldiniz? •• 
bu idi. Buna rağmen iki fedayi - Seni öldürmek için .• 
bir karış yer bulur bulmaz ka- Zeydun buniarın sal>aba . kadar 
ranlıktan istifade ederek içeri hepsini emretti ve sabahı bekledi• 
girmiıler ve bir kenarda yere Zaten günün doğmasına bir şef 
kapanarak etrah kollamışlardı. kalmamıştı. 
Karanlık bu iki mücrimi saklıyor- G'" ..ı .. d z _, C b J 
d B 1 ·ı ı· ·ı l' b" d un l-O~uyor u. e;oun e e 

u. un ar ı er ıye ı er ıye ır ça ı- Ş h' d b kl .. 1 ey ın en cevap e emcge ünull 
rın yanına Yarmışlar, çadınn bot .. . . .. 

ld .. - k . . . . 
1 

d' gormıycrek muhasarayı ılerletmege 
o ugun gorue ıçıne gırmış er ı. kar ar' verdi. 
Burada uz.un hır müddet kalmak 

d 
.. l d. H hald Fakat bu sırada kalenin kapt91 

ogru o amaz ı. er e ça- 1 . . d b b •· ı. 
d b

.b. 
1 

b" b açı mış, ve ıçın en ey az ayrali 11 
ırın sa ı ı o.an za ıt uraya 

gelecekti. iki fedayiden biri etrafı bir elçi heyeti. çı~mıfb. 
yoklamış bir torba içinde bulduğu Zeydun ~lç~lerı . kabul elti ve 
elbiseyi sırtına geçirmııti. onların gebrdıklerı mektubu ald• 

B d b
. 

1 
. d b" . . Mektup yüksek sesle okundu. 

u or u za ıt erın en ırının (B"t di) 
lb. · "d· Ö k. f d ' me e ı~esı ı L te ı e ayinin sır· 

tında esasen bir asker elbisesi 
vardı. İki fedayi bu hal üzere 
çadırdan çıkarak etrafı kollamış· 
lar, sükünet için iJ~rlemişlerdi. 

Kırk elli adem ötede bOyük 
bir çadır vardı. Emir Zeydun 
her .halde burada idi. Fakat ça· 
dınn önllnde iki muhafız duru· 
yordu. iki fedayi çadırın arkasıoa 
doj-ru yol alarak çadıra yaklaJ
tıkları zaman yere yatmışlar, bir 
kaç dakika sonra bunlar çadırın 
arkasına gizlenmiılerdi. Çadırın 

Iranın san'at 
eser, eri 

Londrada ıeşııir ed i t cek 
Iran ıahı, Londrada açılacak 

Iran sergisine sarayındabulunaP 

en luymetli san'at eserlerint göaı
deımeğe reuva{a~at etmiştir. 

Bu eşyanın mühim bir kısoıı 

Tahrandan tayyarelerle Filistin 
sahiline getirilecek, ondan sonr• 
tiddetli bir muhafaza altınd• 

içinde ses yoktu. Fedayilerin biri Londraya götCrülcceLlir. 
kamasının ucu ile . çadırda bir de- Bunlar l ondı ada gelecek sene
lik açtı. lçerde bir kandil yanıyor nin ilk ayında fcıf bir olunrcalr, 
ve bir zırhlı adam oturuyor · ondan sonra tekrar irana j3ce 
du. Bu bizzat Emir Zeydundu. edilecektil". 



Baş vekilimizin Sivas ta irat ettikleri nutuk 
Hem bir vatan müdafaasının esaslarını ihtiva hem de muarızlarına 

Sevgili vatandaşlanm; liyebild!'ı!.ü!~~~~· bir cevap teşkil et~ektedir 
Vatanın bilyük bir muvaff akiyet hazin o1d ,,.... . Y1§ guıılerının ne rine yerleşecek bir ibret dersi telakki yet, milli istikbal meselesi olarak tc. bir inşa devresi. Bağdat hattınm nasd 

-- U5 unu, mce baba..::.a:•ıenn· an üh" • • • • • --1 ---tl · ihtil"tat bah •-111 sizin hususi heyecenınızı tahrik layışlan v sin' 1 • " 18" • etmez misiniz? vece etmıştır? sı)ası ~ ar '\e a asına 
edenıt ayn bir kıymet almıştır. Izmir posa halin: gel~~~ gi1.nlerde nasıl MilU mücadelenhı liJlh safhası hl- Eğer nrgilerlmizin ağrrhğı, çekti· meydana çıktığını bilirsiniz. 
için n Erzurum için kıymetli olan g1• Hesaba h atırlarsmız. tam buldaktan sonra daluı nlh olma- ğimiz Slkmtılar bu en zaturi ihtiyaçtan Görüyorsunuz, şimendiferlerimlzi 
.,.. flmendiferi siz.in kapmızdadır. Se- Dist h d ti d ac~t yok dan evvel B.M. meclisi hikQmeti olduk doğmuş ise, milletin varlık meselesi sizin istediğiniz süratle milli ihtiyaç 
"'8d•ld tamamen anlıyorum. Ben siz t• 1ca • u 

1 
u a; an sıpere aelant _ge- ça vaat mikyasta şimendifer elde ede. için fedakArlık ettiği meydandadır. noktai nazarından kabili tahakkuk ol-

dlıa daha çok heyecan içindeyim. 'sizi ~en n· gru ~ ~ tı aylar beklemişizdir. bOmek için Çeater mukaTelesiai yapb. Varlık meseleleri maatteessüf f edakAr· duğunu ümit ettirecek mazide hiç bir 
t*1Bı: etmeğe ve sizin vasıtanızla bü· daç, b" ıY_ar kafr cnil, Vi ani dan, Erzuru Bu mukanle, sulh mUzakeratını o ka· lıksız, sıkıntısız tahakkuk etmiyor. Var misal yoktur. Benim gibi hadiselerle. 
tla memlek ti · n ır ınsan es n n veya bir ökllz dar -~ ttı ki ı-1- 1 1 rln 1 ğa, k e n sevıomeğe layık bir b Akşeh ka _ . zehirledi ve mU§kiUAta 115ra ... mese e e de fedakar ı sı ·ıntıya hakikatlere hayalsiz, yaldı:zsız szrçıp-
muaffakiyete erdiğini ilan etmeğe a; asmınttiniz ~~ H ç gunde geldifi· bir aralık ba yiizden aalh ştiphell •• tahammül etmiyen miJJetlerin halin lak göz dikmek cesaretine malik olu 
PMlm. Bugün eski ve asil Sivas tari- ını· ~dpbe te--nmıbe.-' belzzasaba haut yok. 1ar ıeçirdJ. Sulhu tehllke,.e dtlftıreeek den, aldbetinden misal getirmemi ister herhangi mes'ul adam benim tuttufam 
hlaln terakki . . çınız e u ..... 11 ,, & t kendi net kad erinl te- misiniz 

ft ıtilftya doğru başlıca sinde yapmış olanlarmız, kadın • ar B.M. meclisf Jatikılmetl 1 sade yoldan başkasnn takip edemadl. 
lılr :Yilbelme noktamdır. kek çoktur. ve er. şebbtlsl~ 8eVkeden ih~ elbette Size iapat edeceğim ki.. Sim~ beni tenkit edenlerhı cliter 
. Ba noktaya gelmek için yedi sene- istiklal m6cadelesinin milhinı bir gayri kabili tela.lr olan bqlı~ lh~yaç Şimdi size gayri kabili tehir olduğu hayallerine cevap vereyim: Şimendifer 
daberi fstirap çekiyorum. Öyle günle- cellisi daha hi tul alıd 

0 
te- olmak &"erektir. BütilD ba .'°yled.ikle- sabit olan fİJDendifer ihtiyacının bu hatlarını gene devlet taraf mdan 7&P

: ~dıı ki artık bezi~. bi~r kaldığım, bu memleket, :ü~:: sa:.~~nd~: ist~: rim, dba memlekette pendifermf JA.zım geçen on senelik milli hayatta devlet tırmak, takat, parasını istikraz ile Jıa. 
ya tilve siyasete bugunii ıdrak etmek ya uğramış, en zengin mamureleri ;ur• ~ ~? 7&pılmaslll de b!onu. hazinesinden başka bir suretle teminini riçten ve münhasıran bir muamele!..,. 
~ .... ~._:apıştım v~. sanldım. Bu ne- linden çıkmış olduğu halde işte bu Y ~ a~;.:a mullhazelerden ~~ ır ~ gayri mümkün olduğunu isbat edece-- Jiye olarak tedarik edip sarf etmek JU. 
~ ·~ için büyük gayelerden bi- ğ 0 ço fazla bir teY oldq .. nll g fim. Yani şimdiye kadar hazineden şi- in mümk.. lmanuştır? 
~ :ldJ. Tabii daha bUytlk gayeleri kabili ~ ~ ~rta :::::ı:un insanları termek içindir. Mllıt deYJet fçin fimen- mendif er yapmak yerine uzun vadeli ç un o . . 
istihsal gösteren ve bu ümitle millete diicı sıid' anse b"ttir kimi lrin~nna diler ihtiyacı mUU vehdet, mllll müda· ecnebi istikrazı ile •imendifer yapmak :l.tikraza gelince 
ft o ld d k.l ~mes ır. a 1 zm servet f aa ilU si lesi asırlann ~ 

na are e ece ere yeni bir can ve emıüyetinln her tehlikeden azad 1 b ve m. yaset mese , uha niçin. mümkün olmamış olduğunu göste Ben Lozandan şu müşahede ile cJ&t-
,_eCek olan ilk bir gayedir • masmın başlıca vamtası s· 1 e o. mn ascıaJası olan mlllf JstfkIAHn m . recefim. EvvelA şurasını bilmelidir ki düm. Türk m.illetinbı aakerf n si1uf 

· hterdfm ki bug6n yalnız millt mu- mi dört saat sonra ızn:ıri1~. :ı; yir. fa~ meselesidir • bir milletin gayri kabili tehir olan mil- sahalarda kaza.ad.ığı m.uvaffa.Jdyetleda 
ftff&ldyet, milli sürur hüJasa mim decek bir imkana malik bm~ a aa. e- Şıınendifer ihtiyacı mDB U ihtlyacmm temini evvelemirde o dev- bahşettiği milU haklar teslim olmıcla. 
bayram tezahüratiJe iktifa edelim. Hal tahakkuk edebilir. u unmasile varlık haline gehniftlr letin hazinesinden aranmak gayri k:ı- 1',akat Avrupa mahrum edildiği büÜA 

hukl size ba büyük bayramm hakika. MilH devletin An.karada ku 1 Bir millette, milli vahdet ye mevcu· bili içtinaptır. lhtlyacmız tehir edilmez imüyazlan 'rürk milletinin geçir~ 
tıea aevfnilecek, beyenilecek bir eser istiklU seferinin bir zarureti ı~ ;~• diyetin çaresi olan tedbir her mtUAh.ı· se, Alemin ° ihtiyacı bir gün geçirmek- mali buhranlar sayesinde .kAmilen ı.. 
oldufunıı anlatmak mecburiyetinde- tün vatan kurtulduktan d ~- m ve her ihtiyaca takaddüm eder. Bu sizin temin etmeğe çalışmasında ne se- tirdat etmek ümidinde idL Bu bir taJı. 
1'lm. Biç olmazsa bu masum ve güzel Jet Ankarada kalmak .ka sonra a, mıl- tedbirin bir ... n- +AJ.ı"" affolunmaz, ta bep vardır? Eğer menfaat fikri, Alemi min d ·n;ı:_ B •. 1 --1A1.: t-
eeerin millete bir f 1.1- tm • rannı muhafa- 6U&& ... '".., ... _1...:1.. d--ı.~- . . b b" eg ~. u soz er, en DCLLiUUye 

enallA e e?1ış ve za ve il~n etti. mir olunmaz bir hatadır. MUU.&& e ~ SlZUl sa ll'BIZ ve ır tar ağızlardan benim yüzüme kup 
Deride de bir fenalık etmfyecek bır mah Yedi 8 dir il . MilJI vahdeti tehdit eden tehlikele- gün teahhüre. tabammWsüz bir vaziyet- söylenmiş açık fikirlerdir. Av.ru 
nl oldufundan hesap vermek mevki ene k erliyonız; rin ne vakit zuh eclecetf kestirile· te görflnmenız, onıı ne kadar ağır §e- b -zı ..: .. ı Türk ill tin "·-= 
indeyim • anca_.. ur . dl rait talebine teşvik eder ı Bu aramalar 11 50 e .. uu, m e e -?- t 

istikbalin -nı 923 te An.karada kalmak ne d ekti mez. Bazan bu tehlikeler mütema n b azarlıklar sizin için bir gün te- bir husumet fikrine atfetmeyiniz. Ba, 
5~~r yilzünden bilir misiniz, bir çıkmaz sok~~- tedrid teairat ile milletin büny~~ ~u':: caiz olmıyan işi, seneJeriJı tesa- çıkmaz bir yoldur. Milli mücadele •· 

. Ha ~ım yetinde hasretli gözlerini denize çevl· yıpratır; hazan de hiç yokmat ye t~ düfüne terketmez mi? halannda her millet, esaslı imtihanlan 
"'7Uk~~da fenılere nasip olacak rip zorla bir kulübede bannınağa çalış- f:!mlyecekmlt ~bi uzun mU.ddetı:ı.~e DemekkJ, gayri kabill tehir milll ih· kendisi vermeğe mecburdur. Binun
Pabt, ba ~akiy~t günleri yaşadık. mak demektir. Anadolu içine 0 zam:ı- hazI tal~~ bir gön ansızın ça tl,.aç için milletin ancak bilakaydü prt aleyh, biz Avrupanın hitabını realist 

erın çoğunda derhal na kadar gelmem.İ§ olanlar Ankarad r govdeyi bir çarpıfta çanın tasarruf ttiği kendi kesesinden para. acı bir imtihan daveti şeklinde ve tabii 
~ tenkftlerletik~ten aştık. Ancak bir kendilerini Pamir yaylasına çıkmı; bir le§ haline getirir. araması ;.yet tabüdir: telakki ettik. 
~ gman geç sonradır ki yapı- seyyah d' 1 dı. . Demek istiyoru Jd, mDH varlık ft . • •. . . 
ı.. )flerin fenalık olmad :ğr zahi • .zanne ıyor ar Halbuki Efen- illi hd m . 1 şl· Sonra bu imkln fılen de tecrübe o- Geçirecegımız mali ımtilıan geçfrll. 
•q ve milletin aklı sel"ı f JQtu~I· diler, bır defa haritaya bakarsanız An- m d;: ~t .meselesi haliD~i g~;~ik lunmuştur. 922-923 senelerinde yapılan mem.iş çetin bir şeydL Bize kadar gelea 
takdin1e biZi teşci et • ~m 

8
. t· kara bu memleketin ortasında bile de- ~en e~ :.racım bagtin r ta~ ve biu sulh müzakeratmm o kadar takriba 100 senelik mali tarihi hatırlar 

'"•endiferf için de ist;:bışUr ... 
1 
ıvas şi· ğildir. İstikbalde çacuklanmız Anado- nd~l mey anini ~.!.:~flnmesi oBniul:ki he müşkülltına malolan Çester mukan· mısınız? Sultan Hamitten evvelki za. 

a gu er yiiı ıu ortak ff, ldik·ten . . . e ı memes -.:? ..... etmez. ~ s er . di. "'nkü ka 1 . 
l&~den eminim. Fak t b 

0 
.. ına be sonra nıçıp ,hır _ ki d 

1
.,.,. ,.;ıaha ,.0k u. lesı tahakkuk etme Çu , mu ve c manlar ınanılmıyacak derecede f ahlş 

h a ug n koşedtkf Ankara'VT lntih t+ı~-=-ı g_>-·· sa n ıene e n ~ ... 41 :w &s> __ 1.:1.: ,_1._ı.;1..-.ı;. u.:----1- ·ı· I - "' J • ,:1---1 • A ifl"-.., 
eeap Yeııneğe ve Sivas §imendlftriı{Ul h "an~ ~;.,hırı ap e ,,..uuu.ıı yapamadık el m e lücnuunı kalplerde Ba&uua ona wuaaaaua eu,,.a;ca yesaı' aız,er e lSWJUcu. ar, ısrauar ve 41&U&t 

.ılleti yedi senedenberi sıkı tı i . d o ay m.r11mıy11caKiar8ır. 'Yedi sene- uyand e v • 4inyaıma diri MifNinde'-araClı, fakat geçti. Sultan Hamit :istik:ri'z yapmadl. 
brrakaiı bir kAbus olmadığı n is~;n te d~nberi Uerliyoruz, ancak Sivasa gel- ınr. bulamadı. O, mütemadiyen borç ödemeğe çahftı. 
~ d 1 . nı e - dik, hudatlanmıza varmak için daha Osmanlı fmparatorlufunu~. lllJıastı F thl Beyin elln imkAn Borcu kontrol eden Düyunu umumfyo 

. avet iyım. bir o kadar yürümeğe mecburuz. adam,, sıfatını takmmaamdan olflm dö- e e • • ve gibi milesseseler devlet fevkinde bir 
Pol~YVelA, şunu söylemelfyfm kf bizfm Evet, Ankarada, devlet merkezi kur- şefine yatması altmıt sene sUnnU§tlr. fırsat geçmifti l vaziyet aldı. Sultan Hamit, harice kar· 
hi tlkammn ana hatıan, Türk tari· mak ilk nefeste ve ilk iş olarak bu ~ık- Altmış sene bir hasta adamı çok daha Bu Sivas hatlannm ecnebi sermaye- b tedb' 1 • ld kta dahlld 
~in seyri, istıraplan ve ihtiyaçlan maz sokağı, açmak mecburiyetini kabul zinde bir hale getfnneğe kUi iken bDl- sile yapılması imkanını bizzat mütalea şı fu b"ır erıı.8·d' ~ S:?.~ 

1 
e 

~ önünde bulundurulmaksızın an- etmek demektL kis onu, hastalık ]Aftan ibarettir, ba etmesi için, benim politikamı tasvip et· ~~l ena ır··~~ 1 
•• a;:ı' M u un ~na· 

-gıJanıaz. Biz )Azım gördüklerimizi Yol mahrumiyeti bu milletin asır böyle illnihaye sürer, tesellisine kap- mfyen muhterem muanzım Fethi Beye ~ a~":a:du a g~rcağu. aaş ve:ın~or 
hlnız okuyarak ve ya düşünerek bulup lardanberi en köklü derdidir ve B M. tırmıştır. imkln ve fırsat verdim. D u. 1 : h . aşı~ a ı: ın~;e;nuyor a. 
Pkannadık. Bilhassa memleket, kendi meclisinin ilk günlerdenberi meşoml · 1~ Millt vahdet, millt mevcudiyet me- Sivas hattı, harbi umumiden evvel "tie~ ~h azıl nesd .. va nmt md al aası Yes&h 1hu- 1 Jile d' a .. o 1 di .. . . k ün .1 . ı nı ı ma e ı)or, va an aş ann sı • 

,, .. ~ annı bize .25-30 sene ıdinme doğu bir ihtiyaçtı. Her vatandaşm se- seleleri tehir kabul etmiyen şey er r. reJt Jeneral Fransız şır e e ven DUŞ • • •• 

~011&nnda her gün ba§Jmıza vura vura nede S.10 gün bilfül çalışarak va•-_ Sivasa gelmek için işte bu kadar tenkit tL Lozan muahedesine göre ayni inşa- hat~fve memleketdın imHa'nJA. ıfçın ise hiçbir 
fhra 1 ~ b wuı "ktiha ·ı . k ti k ·· ü ··ı ktL E- vazı e tanımıyor u. ı " et kaygusile Dl etmiştir. Ak ımrz erm'"'tie aşla· yollannı vücuda getirmesi hakkında edilen masraf ve slantılar ı mı e at ıpr e e te rar gor şu ece ger . . . 
dıfr gündenberl bu memleketin asgari B.M. meclisinin kanunu bu zih . ti berabe di sene geçti. Hudqtlara nr· bir anlaşma olmazsa, §irket tazmin e- takrıben 1000 kilometrelık dar eb'atta 
o}a nıye n r ye · • f' 1 ·· ük b' · d'C h ttı H" tak RumeU hududunu Anadolu hu· eseridir. Memleket halkı, geçmiş id mak için belki bir yedi sene daha geçe- decektL Eskı mukavele tas ıye o una- çur ır şımen ı er a nı ıcaza ya-
4bıduna bağlıyan bir şimendiferin has- adamlarmı yol faaliyetile ölçe gel:~ cektir. Bu kadar istical ve tel&şımızl& caktı. llk başvekiletimden çekildiğim pabilmek için herkesin ianesine avu~ 
l'etile tutuştuğunu biliri7.. Şimdi, şimen lerdir. Bu güzel Sivasın, merhum :. ancak on be§ senede hallolunablleeek vakit başvekil Fethi ve Nafıa. vekili açtı. Bu mali siyaset, harici tatmin et.. 
difer geçmeğe başlıyan topraklann al· fat Paşaya olan minnet ve muhabbeti bir meselenin daha kaç sene sUrünte: Feyzi Beyler Sivas hattını Reji Jeneral ti, dahili tam bir ümitsizliğe düşllrdfl 
tlıtda İstanbullu, Sivaslı ve Vanlı yüz merhumun yaptırdığı yollardandır. nıeye tahammülü oldufunu kim,_ hangı şirketine yaptırmak için ciddi ve sa.mi- ve "Hasta adamın,, bısabı görülecefi 
htnıerce Türkün kemilclerl yatıyor. Her vilayet böyledir. Milletin ihtiyacı- cesaretle ye neye pvenerek iddıa ede- ml olarak imkan aradılar. 'fekrar baş- kat'i günlerde vatanı muhtaç olduğu 
·!hı kadar insan memleketin hesapsız nı kendisinden öğrenme kabiliyetinde bilir? vekil olduğum uman, hattı, bahsolu· vaziyet ve vesaitten rnahrum bulundur 
~eti, ili~ ve ekmek taşıyan kağnılar olan adamlar için ~~ misaller birer Altmı •enenin bUAnçomu nan ~cne~i. sermay~~e y.ıptırm:ııc içiu du. 
l»e,inde gömülmüştür. program addolunabılır. Bundan 50 se- f tand 1 nma bilakis gayrı kabılı tahammul ağır şeraıt karşı :Meşrutiyette va~ndaşlar maaşJan. 
lier Ankara-Erzrum hatb ne evvel bir memleketi toplamağa klfi. b ~n burada ;a i i~d=ha çok iş ya- sında bulundukla~ndan i~~ıi~. hasıl nı ve haklannr almadan duramazlardı. 

1 _ dı gelen yol, birinci derecede bugün evv~- u adar zaman abn ç ek ı-terdı"m olmadığını söyledıler. Bugunku mua- Zaten meşrutiyet ihtilalinin ameli mu-
0111ay .. A • pamadıfımm hesa mı verm J,.3 • b te '"be be-

latik . d BM la ana demıryollan şeklini almıştır. Tft • . d'f fnQSUltı 1860 nzlanmın yaptıklan u cru . harriklerinden başlıca bir nokta bu fdL 
lll ~ücadelesi esnasın a · · n·w b''t'" 11 eh rkiyede ilk şımen 1 er ~ · ·· · · ek de\•let bütçesın· 

llltdfsioı- k l karşı .... t.lanan ıger u un yo ann emmiyet ve kıy. ta b l tı 1920 de B.M M. dar hat- nım gun geçırmıyer . . . d h Maaş ''erebilmek için m~rutiyet lda-
uı uru masına ~· metleri asla tenakus etmeme] ·· aş anuş • . den çare aramamdaki ısabetı bır a 'l • • • 

hdi§ahın lfsadatını tenkile yanya•l • .. • • < uzere. larla beraber cem'an 4000 kılometreye .. • resı harıçten para aramağa ve şımen-
b!lflıca vasıta Konya • Afyon • Eski,e- Milli devletin ilk duyduğu yakın demir yola buldu. Demek ki 60 goszterır .. ted"ği . b'r 

1
.Q

1
• ı"stediğimiz dif er yapabilmek için de devletin mu-

lıi b • tt h 66 aten ıs l mız 1 
'$ k dd t n vd . • r. Ankara gibi elimizde kalan beş al- mec unyet senede bu memleket vasa ~r sene müddet zarfında ecnebi sermayesine a era ını ag at hattı sıyasetine 

tr yüz kilometrelik demiryollandır. Ankarada kurulan milli devlet sulh kilometre demiryolu elde etmı.ştir. Hep- tı b"I k . . sermaye üzerinde raptetmeğe mecbur kaldı. 
Gene bu kadarcık hat, istiklal mücade ten sonra bir iktısat ve siyaset sahasın si ecnebi malı, biç biri milli ihtiyaç nok- yba karadı me tıçlakın ~ir hakimiyeti nasıl c·· h • ti d"". 
J_, . . d h 1 i tif d d • . . 1 B k a ar mu um unye n ver ıgı mu• 
-.nı "Devlet ve biiyük ordu teşkıh d.a er. a s a e. e eceg~ kudretin tal nazarmdan yapı mamı~ •. u no • tasavvur edebilirsiniz? • • 

kararnun bUyük hummalarile sarsı· şımendıf er ve demır yollanle bağlı o- talardan sarfı nazar ediyorum. H tta . ketlerin yapacağı böyle is- azzam ımtihrn •• 
Jaıa lnönÜ günlerini millete nasip etti. lan vatan aksamından ibaret olduğunu 920 den bagtine kadar vücuda getir- 1 . a 'h 

1
;;t mebdeini kestireb1irsini~. Görüyorsunuz ki ben Lozandan dihı 

tfer Ankara • Erzurum demiryolu gör~ü: -!3u ~sımlar, bü~ün Yatanın üç- dilimiz hatlar 1800 kilometredir. Sene ;~::ıd:vam ve hitamını mukavele ile ~üğü~ ~man. Anu.pa Türkiyeni~ ma· 
lalevcut olsaydı Avrupanın Sakarya se- te bırıdır. Mılli devlet ılk ve mübrem de 180 kilometre yapım~z. İmparator· k t" eğe çalıssanız bile hakikat ve lı farıhını daıma bır bataktan diğeri· 
fertne girmesi şüpheli olurdu. Ç~n~ü vazife olarak bütün vatan aksamını bir l~k takatmın üç misli, ve he~I m~lle- tae:ı,~:ta teehhürat tasan·ur olunmaz ne düşmeğc mahkQm olan içinden çıkıl· 
4ııkaraya gelip demiryollanna hakım gayede maddeten, toplıyncak bir çare tin malı. ••• Satın aldıftmız şı~endıfer hudutlara çıkmaktadır. maz bir vaziyette tasan•ur etmekte 
OldUktan sonra modem, milli bir dev· bulmak mecburiyetini duydu. hatlan va baştan bap harap bır belde haksız değildi. Ya memleket kendi vo-
let kurmak davasını haykıran B.M. Büyük millet meclisinin Gazinin Tİ· elimize geçen eski hatl.ann tamiri hariç Aydın hatb hangi maksat- saitile kalacak, maaşını veremiyen, yan 
bedisinl, arabadan ve heybeden başka yasetinde toplanan ilk hükQmeti 336 dn tir ••• Görüyorsunuz kı, zamanı boş ge- larla yapılmışb ? mış yakılmış harabeler içinde hiç bir 
\tr l'asıtai nakliyesi olmıyan bir aşiret dünyanın bütün ateşleri başına yağar. çirmemişiz. Jiaydarpaşadan lzmite ~imendifer imar yapamıyan ,-aziyette, yeis ve nev· 
\a11ııe getireceğini zannediyordu. ken, yann~ me\•cudiyeti hazin bir şü,:.- 1Ja bir iki mUIAh~dan so~ra, der· inşası 1871 ağustosunda ba;ladı. nu midi içinde kendi .kendi~~ çöküp g~e-

g .. 1. h b si esnasında mü- he altında ıken vatandaşlar yalnız ya. hal ve tekrar asıl benım bugun isbatı hattın Ankarayn gelmesi 1892 nihaye- cek yahut yaşıyabılmek ıçın Avrupanna 
-arya mu are e k ·ı .. t ı ·ı ğ d d t ıtınadiyen düşüncemizi iğneliyen teh· lın aya ve sopa ı e n:'.u~ ev ı ere ka~-. na davet olundu um avaya av e e- tindedir. Tam )irmi bir sene ••• Aydın karşısında diz çökerek istiklal mücade-

~e büsbütün boş ve açık kalan Kony:ı k~ymağa ~al~şırken butun. m~mbalan deceğim. hattı Süveyş ~analı açılmadan evvel lesinin bütiin neticeleri pahasına ek
fhııendif ın· tahrik olunması ihtima elınden gıtnuşken, ve hazınesınde bir Şimdiye kadar isbat ettiğimi zanne- bir Basra hattı :ve Hindistan yolu mak· mek parası anyacaktı. Biz işte bu mali 
U fdJ. N=~k;~ Sakaryayı kazanır ka- tek lirası yokken, ilan ett~ği ilk prog. diyorum ki, §imendifer politikası millf sadt da mündemiç olarak 1856 da baş- meseleyi halletmeğe mecbur idik. lstik
ıatıın .... b'"t"' ' dU""U Ko'tl"'R simendi· rammda An.karadan Yahşıhana şimen devlete bugün mü, yann mı miilahaza· Jadı. Bugün Aydın hattı 600 küsur ki· Hil mücadelesi neticelerinden hepsini 

..... u un or .; .; :> d" d -· · ·· ı-· d 1 1 1912 h f h '-t 89r1n ktettik. nncak bu sayede dif er tem ıt e ecegını soy uyor u. Bu sına tahammülü o mı yan ilk gayri ka- lometredir ,.e bu hale anca ' sene· mu a aza atta tak,iye edeceğir ... Mem 
on11 bealed~n:. kat't ~ünlere kadar beh hazin hadiseyi, nesillerimizin zihinle- bili tehir, miIU vehdet milll mevcudi· sinde irf§mijtir. Tam 50 seneden fazla lcket dahilinde herkesin hakkını mun. 
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Başveki limizin Sivasta irat ettikleri natuk 
taz:ıman &diyeceğiz Ye bundan başka mize zarar veren bu me11elelerl nlçln bu dile istiklal m&eadtlMi aa.erelerinden •emleketiia imanada batla fimıt letçi olanık •.am ta •s aı • " 
memleketin imar ve in!.işafı için mut- seneye kadar açık tuttun diye bana elde bir posa kalmamış olacaktı. Bu fer, yarın su, eletrik v.& için senede o- metalibfne ye~yoruz ~e 1tmurl., 
laka işler yapacağız. itap eder misiniz? nzttet mt doğr11 ayılaeaktl'! Bıter tuz mt11en liri attftütelteıt ~*inmez- yuz. Devletçilikten blıibiitiln vu ..... 

lşte yedi senedir cümhuriy.etin ver- Beni tefvik edenler ara•mda işimiz tatranç oyunu olsaydı muanz- siniz. Bu parayı arttıracaksınız ve onu her nimeti sermayedsların taa.Updıl!l" 
etiği muazzam imtihan budur. Bundan Fethi B d a d.ı ıart'Ma btr d•fa oynatır .e netteeyl bit ylhletee 8efte 1arfedeeebdniz. YUbell den beklemeie sevbtmek.bu memlr,,,. 
da fazladır. ilk başvekil olduğum vakit A d 1 h tt • .. ~- v r dilerine gösterirdim. TeeMlf •rtm kt medeni ileri bir ndllet olmak &rnsı Un anbyacafı bir feY midir'! 
ld b J b"t . .. t b" • d na o u a ı muuayaasını esuen rll•ı . k rd ? la • ._ 

f
e el u unk.~nı·· u ç~nınduçAe dınln en ben ilk iş olarak düşünmedim. Bence tlyuette bU ••Yi tatratıı~ tec ~ oyunca at iT $fhnend'llerler •I 
az asım oyu Yerıyor u. na o u ur- • d'f lit'k h d !l snra iadMi ve ta•tl'I. tun ol•ad._. Möll.-m ... e1er1 

tuuada teessiıis etmiş bir köylü hüldl- şun~~ 1 er po . ~ ası . e.rşey en evve ifla, ldet •aHftt pl ... ~r. rapora .,_, 
meti 'Olduğumuz için evvelemirde onun yenı ın~at polıtıkası ıdı. Anadolu hat- Vataadllflanm, IMlraya kadar llfze A!öeJi Möllerla l'af0r1UI• bmJam JO· ~~.:aktal nw.r-. •·,_ıuı•,..tl':~ 
yikünü hafifi t ..;:, cesaretle teseh· tının mubayaasına ben fırka arkada.,. • ..!..... ..._..... un ..._ ... _.._ al u-... aleJhiade bir bkeet r.annetınek poli ____ ha ........... r 

e m-e.e ~ lar 'b ·ı b"d tte h tta 1 ı• .... .u.~r ıuı-r- ' • ... Tn:- • meml-Lete 1•- _.a...t.Jlı&.. hi1111_. _._. 
biis ettik. Aşar vargisinin ilgası mali ımı~ 1 r~mı e 1 a~e .a zora c1ıft Mr rta ttMrt tala .ımata• ftSlt.. ..... Mt te7dk' 1'1illf )al'l1 blfilleahü ıca • ... nusı _, 
bünyede .yapılmış büyük, korkunç bir te~:iul ettım. llla~ tımen~ıt~e esas mın IM'fetıdlyet, .ııtt fthdet, MllU t. •ltaJea et.ek it!* aetirilmit •laa il. =::-br-auu: M,Ytl~ 
ameliyat idi. Mali noktai nazarda11 teh· po 1 1 am ne 0 aca.gını sor u n va· ttkhl 'fUlhal old*"• ı.a• ..._. Miller mali mlmdalarıllmla aaa ~ r Çta• 1111 

likeli bir imtihana. maruz olan her han- kit ~i~ kanş f~zla şimendife~ demŞtiın. raflannı: -~- •11dl .;.cleU laUkraı- ~i W Hktacla JaiJW e.ler; mü• 1WU. bir 90"81 ..._ -,.,..ıaa.ıl'lll.aı.-ıa 
-: bir h"ku t ancak idealist bir k .. - Yenı ınşaat gıbi muazzam bır maarafa .._..... in -•ıa- -11 • ..._ üful aüli1e MMnflan" ~dl· araMcı nar ohuyorclu. il~ 
&& U me OY • k kİ • d•f l • d l ti -na Mm ··-WI vıım&t1l.ı1&I ft • - s· ..__ .. _ .. .&.- 1 1 "Jıw .... ~. 
lü aşıkı olmak hasletile bütçesinin a- ı_ırer en .es şımen 1 er en ev e eş. 18Mttftn ueıak dmtt ~eshHla ıe. fer ıaundlatı. Demek ld M. Mtlletbı 1~ ~~ .. -. .. ~ • •-

lllJ'lardanberl alışılmış üçte biri üze- tirmek gıbi dif~r bit masrafa llnlek lldft effllMlt stbi Wr tN •aftll •ul•- ihtisası haricinde bulu.nan mllf mlda· lerıni harıçtea Waııik ~~di. ~ 
rinde, böyle bir tecrübeye gitişebliridi. istemly'orclum; fakat ukadaşlarnaın ctaiWft ldıat etmlf "'*'•.-1119•u -· faa ft mut ..._.,. •eldalamut~ aea bana Aakaa,ya Plllii ~ • 
Efet bu büyük ameliyatın sarsıntıları ıaran nihayet beni fkna etti. Ana•ol• ntcıletim. 'f"Hull ft kaaaat lluil elHD .. ır id&j sa ;~ ~d~ lııı•IUIWflllll'JI 
olmuşsa bunu tabii görmek lazımdır. hattını bir gfi'h enet satn\ allHk 1• U _ ... L_t.. ? re nekıai aararnulan J'Bptıfıım& f!A81ı etm ' eçm~t, tıe•l~ 
Eler bu sarsıntılaı-ı nihayet iktiham beni ısrarla tefrik edenler UümdA em Dl1l, ~ Dil bir hata yoktur. 'MllU fimendifer -~ 'ba.PNan bir ~kil olma ilam ....;,;J 

efebffmiş fs~k bundan bir köylü mitıe· muhterem muamım Feıı-ı B. ff ftt'- Muarızlarımın diler ıtirazlarına ce· Jelli M. Millerin •iK&leuı Jaad•du harf 8-elerdeu.i _....,.. ·~ 
ti müftehir olınl\k meYkiindedir. dı. Bu. hiklyeyt aakletmeltbeb. lbaJIMı. ftll verqlm; hatlar palıab yapılıyor- tla .. elaa Wr mllll nhdet mwı91 el- ramaa. ptla almqıla.Mr. h ıs' 

i tikra tlan • • dım, Anadolu hatımın Mtm aımw. •Uf- Bu iddiacla bulunanlar )'&llbt m:ı- dula•• ltagla .._ amn .,.718 9iyl• bneMi ft ~ bir lllıı9a fz&S 8 
z far miiaaıt cla.n fiklyet etmek defli, bllllda .. n limat almıtlar, eblk tetkikat yapmlf- •ta Milll mi41afaa .......ııan ~ •• olWMIF81n• o 1aı1bk aeıaellrdl • 
olunca... anüşktilltıtn mUballf& ettlllM w nill .. lıarııhr. Heah mpat haUade balua.1 aınıan.n ~· a!Jia dR aat&e.1: r.badol11 hallpm · ae ile ~ 

Bitün bu dediğim şeyler yapılmakla yet başaçtbrmata nuıvaf'fak old• .. • Mr i§ÜI kat1 hesabı söylenemez. Pakat Mr ••laJltia elmalarma BaU-1 .,... iki sene eVftl" Sarpı.ata tkmeiiD ,._ 
beraber geçen on sene zarfında müsait bir ftluvaffilti~tlen dolayı tendtleriM timüre kadar bu Sivas hatlannın maıı tı:ııe ıiu elti kal'11ft:L Olwı ı•1'baıı 1 r• 
§eraitle istikraz yapılabilirdi diye mu· teşekkür etmektir. takat b1l hfebblt· taflan kilometre bapna 'f0,'75 \la Uta • '1Qlıll d .. 18' ...ı.Ierl~e-"' 
arRlanmın söylendiğini işitmiyor de- sün sermayedill1 bl4a,.tlf fltltlt•ilf .ı tahmin etunu1•r iti emn1i hatlal"da T..W..t m.eaeleel iddialar ve f.ilmler J"tilltelııdmek 
ğiiim. Bize zararı olmıyan şeraitle pa· aup müllhM:Mm• da hertlbtr 1ı}Ul'M •N• şitlıell•rift Yllıtatıaüa dalla•· Milletlerin teslihah lllfl8eı.i Tllt iaJD plmıclayörmek, çak ~ 
ra geldi de b~n bunu kabul etmedim etmeliyiZ. ŞIMndifet JOlltibllM ... ft9dnr. .ııleUaia arzuR ft iradeli~ ~k Jlumtir. 
mi demek istiyorlar? Her halde müsait letleştirmekle bqlamak bBıta Mttay~ttt Afu• faft •e koMHıyo.e111tllc nrtltti- •laa U.Ulere tabidir. Dm iktidanmu Sftma79 prop ....... 
ııeraitle gelen parayı reddedecek kadM çifte miiŞltllllt yaptı. lktlhaltl ettnttt ibtdft kWl•au1••• B1nıunla 1ma fta dahilinde olan sW.aletleri aöatenaeie Se.lerdetıberl ~ 
işten anlamaz değilim.nu gibi hayaJata mUye~er blunta çt.f~ •••afhkf,..._ ieli istikrazla bnf* Mtr ffrbtlert •alına amade olduk. Fakat siWıJan: d mint HC 7-"" f1iı 
bilerek veya blJmiyerek hakikat hari- erdinı. Şimen4iterlert ft\'letleı,tfntt• y&fllrclıılttnıa lfler l•a .. ilmek fttfttl- mızı her millette. evvel terketmek me; -:ıtH:iti&..: !Utiai~&;.;.. 1:i.2 
dne düşenleri doğru yola getirmeğe te miııt si)'R.1te~e, milli ilttta~a o, .. Mittir• V•k• ta Siftll ı.at1at1111 Stil kiinde bul'llllftllllnldtlnnaıM!l(tablll-tr. • eı. •. .,. ldr .. ._. ~1 
~hŞl'bak için bu mütearifeyi dhhi ffah dar çök rayaaıar tetrilbe ettfM ti mi• .......... idi' Bel- fh'k~ ..-dit. Tü_rk milleti Mrfd ,.Utfkıumıda ~ f• . _ .... ~ ._.. d >'> --~ 
eıhteğf • rl · batlH u• lllr mllleıten 1'1m' ~u m.. a-e S?F -l I uan: m. kitn. oldtık~a iter yeni hattı dnlete •• a. "'at atat faas ve kotaieı'•talall M el •ü••• a ~ .iııal.tle .,.. a ,,,,.. 

Harbi nınnmiden sonra A.vrupatla tetmek '1atffemdlr. Devlet elitte ~ lrı&riBa ._ AYNpaaill Rqia mail..._. •• aa nJhpıernr deiflCir. l'alat ~ rjfli telg~P ~ bWml ... 
ı.1tgt devletler ne şartla istfkraz y:ı. §imendiferlerin hiç bfr tHnfilıt ..e 19tt leblletUı .... nhaletlerift r.,_.llf ~ )ılftlarrıam mlhlaftaa etıllelı: f!~ Ükenp gel~ ıı.Jr=hr.: .. 
pabıaldH~r. Bunun yakından m\ita1eam pahaetna aetlet eUnttm. takatdlHlftla 1JUa tMlaaadl. lataa~ blltkfamadl Wıia"11r ohiaülltoek •lıl!ldalana en tiiıl mi*- derhal ba p tıll 
ifnUlricl .bir şeydir.. • . asJA muvafakat etMtyefffltn. Ged llt• 'fi ••anim hellolta•R· 8fk67tt ol•~ ...... ~ tU atWalı ~-Nf dfıt~~ 81ıiia paled h I 1ı lak.• ... , pıs: .,ı 

H~tn, nı~ şimendıferlenmb:ı yap· ınek, bit zaınan n'al edebi~ aan ağır faiz ve ko1ıllılJ'onn'hlk al' ka aMU MI' pıt~ i ile halı~: ıııjMJ •. 
mak için Avrupa sermayesi teşne ol· miz bir adet değiltllr. ..Rell ~ ptinaeie llılft pime. llllU ~ ~; m 11'11 P. &ı:aa'~ .. ;.: 
Hıt'! Bunlar iktısadi teşebbüsler ıni- Kusunuz oldafudı hlr a Bis 41e hlt ._....... ~,.ı etl.-k •aand• n• .uıa ft el ier ptkıdfii -

1
?' _._,,, 

dir7 Bence iktısadidir, amt. ıauatı2'at. kta d h ~ ...m,.u. bir muwlqi la 19't&lanm111a ...U.U ı••......if ~ . r.her . WR'1.illl•~n 
m11ı ve sermayeden anlıyan nııütehas. no a a llftÇ g~la yaptık. Daha Ok Haede m bit bı.a. btfttrti'~P* .... __.ı ~eca, ~I> ..._. r.,.~_ .Aıı:ı. ... _,ı:ı 
81slarm sözlerine bakilırsa iktisadi et• Harici borçlar wl..U.l 1N8 ._. l*all ı.ıMb.t •lfkll&ll ~· lı elaıMk Olla .... ••a• ..._.-~ •,,. • ..,

7 
~ 

ği1dirler. Eğer iktJMdi değiller ise tabii üal•.-,ffl~lP "1~_.,._, ._ .. tbSl•leıtı. eaH faiıi -~ ...U.Jliii11-.-.. ""'= ti !V · 
sermaye bunlara. lıeves ewe1ı,; da kllsursuzum. İiu IJin halHn~ •uam:• rma &ullftk e4en ~"'8 tarafe tu....._ __ .ıu__ .... «~ ·~ 

119%3 -1928 ıantnın da itiraz ede•f..veceti en mil~ arfı naz.ar etmesini intaç etti. Bu .,...._.......,.pi R '!l ~'':;fi\,~ 
Sermayecilerin ~ihbiyetine göre v~ tedir ad~~ımızı m~mu~ ettim. ~.uu,. fe1ia ,.raıı ife 41löndi1. Şikiyet oluan Azil ftlaaclll}l&rda. .-.u.r W.- Si& W ~ • + ~ ,!' lıi•iıiılıt.1.11,..llff· 

sentaye gelmesine müsait ~mnlc nok· tarmak ıçıa bu mılletın kkaü fnld• airr faiz ve komiqonculuien mevzu• J.IUkMmnl llt lsaGıll' tılUll bir -~ .,. d~ bir 1!91!1. ~ .ı.. 
tal naunndan Türkiyenin g~çltdlit deki hudutlara kadar fedakblrk g3zc blmadı. •ld~•• au 11•1ı1dtnl. 8tm..,. .bl 1 m :ye :-~~- .... 

son yedi sıeileyi beraber mütalea etmek {lldım. O deretede ld 192'8 de kabul edi· Ululotla ve Ballkealr laatlartnı bir tar tlM etUtillll 9eCltıtltt allcalf lfti! t:':.":t= = :it 
1111 

rs _. 
-· ıaisôaôz? l•n şeraltiıt gayri kabili lllhomuUI •I· Alman sn••Yi• kararlq&ırdık. Bu ura !illl'llll*'• Bir illa 8""rh•..ı.'. ~ · '!&,....:. ~ 

1923 - Sulh imzası, Cümhurivct ila ~uğu bir sene ~ftrtl büyük bir tarak• firket .ifleriae mut••.,.. clevam et. Mr fınal bttnlwall.Cı. Bt1'•61 ..,. .:::t?':r, ~!it 
m, U.nedaa müessesesi Istan a du- ıle meydana çı~tı. aaek.tıedir. B• it bizim bqün tatWkatta IAta dii§ttlmedi, bati~ en•••"·~ j. ft Mr d.,,...h 'f~ $f 
ra,tor. Cömhuriyet ve hanedan ıahgisl Bu-~ Sunye hudutları -ı.ol~I olan şimendifer prograıaımıua altıda 1lh olııll -ler ltilı .. dt• • liY; ~~ Oeaıp xzr
djjerini yiyecek belli d~ğ'il. Muahctle de hallet tık. birinden IHraz f azladın. Bu kadar 1nah öh "911lel' tlldp otua••· Htlltt..-a ~d bltla 

4
.._ MILwıt .. ~ 

taedik olunmamış. 1928 nihayetine kadar ~n bu Mn •ut ta ol• aiır faiz ve komillyontn1u· Mit...,...., ...._. eUIMik .. ana . ~ ~ ~~-; 
1924 - Sonbaharında •ıuahedc t-0 ııel~rde bu fnkilA~ rslll\at w bir çok h niçin ıöze aldım mı diyeeeb~? sebep taaaol•naa, ~ti' a~ r t8Jıit ~ ~ ~ 

dik oluauyor, hanedan memleketten çı• harıtiye m~lel~rinitt hallolaııdllta B• .enqe kadar flrkete vercliftm ı>a· •eti tt.ri&ltt', ..,.,..,.-1111 ki de~ J!tlık o~ .Ded .... ::: ~ eltfll. 
karılmış. Din ve devlet işleri ayrılmış. ın~~lekette se~ayenln ınflnhmr:.ıa raclan çok daha fazlasııH tlrket ınem--, ıa1Mz t11dr1Hl4ftr. bıi Mllltlt liltt· w'ayclete~ı.- • IDeboıari"~ Jatı' 
Bu icraa.tın aksülameli ne olacağı bel- ge!ıp ~lı~m~ içuı hiki~ ettttfftl ~ lekete setltnaiıtlr. Hl~ ôlausa bu te· aat edllenk •'*lllaa llltlft Maeiltr t•Ttle mı~fb'!!efmlk mata .. 
li değil. Bu dahili v.ıziyet harici mese· raıt pek mi mit!alttlr' çea dar, kıtlık, pal'aSft sanumlartn m~t MftaM ftftlar haldmidu liiÜ1'9m•v. tl h· ı lı'liaaf.mtıılala ..... ~ 
leler bir kaç tane. Bilmem ehemmiyet- Bu seneye kadar I~ d8rt. flftle pe~ ka- ltllltnli bu tedbirle biraz eh._l"ttfr Zaaaeıtltyor kf ....... ,..... ~· ia'-;~ Mst Anh • .-: _. 
alz mi? Yunanlılarla ihtilflt. Musul me- dra~ ve kıt mahstıtml sene~nBıl~nndü~ Gf. •it olmak bir fayda dell'l •idir? Mk l*ll-"!. ~'_!!l HftftelıMet Mı; •111 ı ık tiıi'Miil"ww u tw .aı-ı•· 
atlest ve bunda sulha varılabilecek mi, ugumuzu unu ayı~ uuA n1a.. ...._t:lel1a ... latlıraslar 81'8 M lfltll ... U99-• INafll ~ede- aı • ~ ta'Nila • -.,_. 
ıtlpheli halfa ile aramızda hiç yoktan llnt zırat mahsuller ilRriı'lft bir ...._ • .,.._. ,,apak celdtt. )Jlylı timft bellftenliitla )'al• ~ ,..._, ~,_ ~-~ 
:te nereden geldiği belli ohnıyan sui te· rana girmesinin kıthk senelenaıiıitt O.tl~tdll~ ki M• -...ıııaıa, nıa llelMhltrl•l aldeta •yalllri rlk· fllar_ ~ler. ~, t ~,_'- ., 
fefthtiınler ate,•lf hnrid borçlar hallo- aksülamellerlnfn ve hal'id bo~lahla firketlere yaptlğım kJBa vadeli iatikıu katl.t tahrtt etlt)W.. ~~ pre d...., ba --;~ ~~ 

• "•kat f k. dek' f d-L• l ki •ukaftltZerlıala alri Tlic ol-__.r :libtia"I..,._ ...,.,_ve Pi! wn _.. lunmamış. Anadolu hattına vaziyet et- - ev ın 1 e aa.ar 1 anmıaa . . -.- · .A el d b + ~-- .... __.ı. 
. teairini 1929 da hiMettl;toru:r.. Mtllt Jdemlebtia biittba yiikünü bir n•le Pi' •• e• !'!_tmHtrr. wnet ~..-... ~ ~ 

ml~L Sürıye hududu hallo1unmamış. h ... JL...... wAJ.ı~-.aea ..u..a ... et olllll1Q'or. "'-L BUyik politika •kaielelll iMii: f'iir seım bu lifiBleıİdi.. ~e lllt 
1920 Şeyh Sait ki yamı Seferber- ra bu ranı ~Hnde teıarlt~ ~ 199 3 --.. ... - ,__ '"""' ~ ifl """ 

ıa.. Büt; ~ · i ' 1 j b k" c·· senesi hadisatı slzia hıtHiftnm '8ftltle ra.teritZi Mr fikir olmak li1ere Mı- çok i1J&i7en ••mlanma 1nı .. mleke&ia ~'1! bJ~ Mt setma"8dar .._ ~ı;;; 
hariyet· ~ü;r~~ ~e~ ~ ~~kl:ı ı. :::·sermayenin gelmesi ~il 'mltaft oh"a• lle8Hn IRifue Mleceii itlerin bir tak diri kifı&iade 1Nttecrt"9 •irdiifD ~lemedi. Şaıthırllalal, bnu fik, 
_1-... • kı nıl a aa ı~ıtn'kls:llJ hkma 

1
e- sa bunda hayret edileiek Wr tt1' y• neal• J'ikl••• Uin••ndan balulola- bir lla.ldkaU p. öaiacle tutmal 1'&1'&r, •M&Mr bir adam~ 

.-..ı_-ı u muş ve ıs ı · ma t'rne e- •-"- ...._: _.. • 1 __ ..... 1..a....a.~- , · ~ -rtıar ol111a111 .-...t..._. 
rilHn d k d v 11 tur. •--· _ ... _ye-ena nııpııaa - .. -.- • -"' '""'" il 

mey aaa çı ar ıgı mese e er a- • .. • • • Uwaa vadeli iıltikraz tlemek olaa bu maa aamiml elaNk tend'1it Ye ieirau ·~ ı&uatdlr. ~ P'9.lll ilıll eh9 
kıllara durgonlak vetetek kadar kan· Hancı ıatikrazla bll' fet: Wbiria fimdiJ• •w tatbildna mad·· biz klylliden ıörd .. ihtiyarlar baka- 8efll'lllye ~ a..._ d9'1~ 
'*- ., . _ yarlamaaclı dete ı.ua olmaclıjlaa kani oldu i• dar büyük bil' nqtden ııarfı nazar o-~ prthn Wrat ~ Mhuld 

.
1926 

- lstık~Al m~hkemelerı devam Bu seae 1930 daya. GörfitOr .... 'Ahi, lı• Wrum denıdyanına sebep ve hınarw. bu dnfetift nud idare olna- iaııe akşama ~ ollbl'Jl&n, kaJlllll!'" 
e~o~4:tallya ıl~i~uı ~~~:~hüm tal ml a- nuz Jtaricf i&ttkrazla bittabi aıHU ••· tıikıne& lralmu. Faka& ben ıize haber ea.fmdan endfte etmlf'er ft yer yer btl' da alaeakh1an zorlar, wlll bnl.1*'9 
mh 

1
d d .

0 dmuş. ger u un mese e er cudiyetinizi muhafua ederek _.. '\!ereyim ki imkan olaıa da hizim bu neı· ikl sene qar ıamam tekrar ve'flf ahn· bf(IBl'e bir adam olmaaı İbnndt. t-
a evrın e. .. 1 ııı n-... Ü.-'"-•= lı... L~..,. 

ferlerlnizi yapmak ilteteydlnft .... m. .•• rtkl•&Uii.Us Jtlderi p eeek n .. u. mlk ilttfınalfnl r• ininde tutmaııar- .-.şanın muvanan.a7-. ner nı -,an~ Acap bu seneler sermaye gelmek L u .._.. u... p• 

1 ek . .. 't .d . ., güne kadar lıada bir metre~ n- v llakal iMi katar tallam•ül etmeie dır. Dnlet delltlen şeytan ile idare ııa Oıursa ohun ~ıa uuyl~ mr .S 
çia P mı musaı. ı ı. \'Utmamş olacaktlllıs. •ftlMKclarlar. Bizim nafi& ifleriae talı- olndutamı kly ilıU;tırlan ~ olmaı· yete d'ii~tnekten mlneti konnn11f ol-

1926 da davle~ın ya~ndan temasta Btıtln 111kıntrlan Oı:Ulaaln c4 'JIL ettiil•ir para apiı yukarı otu& sa bMm katlar biUrler. Ba ınemleke- stchr. 
hel~ndağu ~ir mu~~. en altı ay v_a- Biri diierlndell .ulak Mitin IWiel UnMtır. Bter 7fiız 1111e ba par4- tlll her ld51bde bh-~ otaııtafu- Para ~darlk ederiz, faltat 
de ~le 0~ mıJyon lıra ıstıkr~z etm~k uı- meselelerimizi halletlaiflz. l(wt'ltlllıt ~ •rf .... k ba memleketin illti7açlan- na hesap ederek l9k slylemeHyb. Bugün dahi beş on milyon fng\llı ll· 
ted~m. Cevap ola~·ak on mıJ~ on Jıralı~ dahilinde milletin midalaa81, vataa· nı te.m etmelt ltin at* it buluras. bdi.a...1.1-tta mutetlll msı derhal tedarik edebilmemiz lef• 
rehaa ve e''Velemırde borf ar mel'lelesı· daşm hakkı için lhnt\ olan masraflan ıt'h MllM• kac n..ıtn ne kadar iti var· :;?~ı-&... elimizde çareler vardır. Ontan ben .ııt 
ala hal.J~i teklif et~i~e~. htiyaç zn~a- temin etmişiz. Patla olatak hl1tik mil~ dır? -·~- aıöyllyeyim: birisi şimendiferterindl" 
nı•cla ıst~k.raz şe~nıtı~ın ne~ oJac~gın; ti vahdet, ınillt !MftUdlyet ••....,. 0n Llberalfzlll nuatlptı bttttn memle- dlr; gize şimendifer yapacafım df:i1 

anlamak ıçın bu hır mısal değil mıdir · lan şiınetuliferlertlea tam Jı800 llHGMet- •••-ı lllr •''•t •l•ak ketia ıtlt llnhyaeait Mr pycHr. Bil fit· gelecek olan bazı adamlıır şimdiye k~· 
1927 - Musnl meselesi hallolunmu~. re mJllete maletıalıfit. Deh ~a•la .. ,,... t.tt:ratta haktbterı mutedil devlett:i· dar satm aldığ'nnız ~ yaptıtımtz ~i-

ltalyanlarla minasebetfmiz iyile miş. hata irniş öyle mi'l Ya, k •• Sene4e sarletdilmia otuz nıUyoa yia. Bkf bu laWtuunete 8etttden b• mendiferlerl enet! e1imlri~n ahp de :'C 
Borçlar. Anadeul hattı. Suriye hududtt bir metre şimen4ifer ,....._.. .ıaeal[: >)'iz senede ilç milyar lira yani 11~ )'it meınlebtln ihtt,.aa ft bG milletin flkn )·npmo.k için beklem~khdir1H. Bnıti.,. 
ve iliahirihi duruyor. tı, meın1eketin iman i~ mlnetl• .-,.,.. tqtlh hıur eftr, Dlfh8n1z tellUlyiUldlr. Memleketin ihtiyaçtan ktt ~fmendffer setYetinl?. ntut. mnrr:• 

1928 - Borçlar ve Anadolu mesele- f ennf, ne malt htç bit n4reti t.elahl\' '* .-..lebtteft daha lttçlk dlftya. l~ia herkes ve her yer haıfned~n ~re lngfHı Hra!lına yakındır. Buna kar:p1tf· 
Jeti laallolundu. Sermayedarlann ta- etmiyecekti, hariçten ya nıilll 'feralt M!' ~ --.lebtler ttrdlt, bir •· arar. Rlektrttf yapılmınn ""ir, Hnı:ı- olarak siıe su teklifi yap"lbilfrl~r: l'ı1' 
ilritltd kredi için -en büyük 'llnani tesviy~ kaygusana dUşUlerek hiç para balan· Mth ~ :rlz lftityon lqHtK liMUJI illin~ nı hna olan ~r, iş btthtlftfyan adnm

1
otuz milyon, kimi~i l's'd rı"h' t', ~t~'.,f 

•Haüt oluyor. Fakat sene 1928. Kredi· ınamış, )'& hariçten para tedariki der-A~an içti\ •"'"erter. Bl&Mah1' hcık6meti ınaatap tatat. Mutedil dn· çank çttrtlk old~ğundıtn yirmi mH10 .. 
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Başvekilimizin Sivasta irat ettikleri nutuk 
dail fuıla -.pweman.. .Banlar .trl Gtllllriik Politikumda, lisım bir lerdlr. yap811§ oldufumuz hbmetler ve mu· 
WlleM!=* 1ıı1r iki mO,..ıak, Jaep ln- blmaye)'f te1Diıı etmiyen, 18zumsuz Lk Verperlmizin ana hatıarmda pyrl mfaJdyetlere istinat ederek te duru
sllls Uruı. tamhe 111~ da var- larab mennetnaO Dl•badmı autuam tabii hiç bir şey yoktur. KöylUytt " yo~ 
d& GerVe blu aleaimna -DM ımı ~ he,luule J'9ft hant paha. aahsal8 haddı uamlde himaye ecU iktidar :mmdiılde bizi tutan ve mit-
.._ ,..W. bet altı 7tls kilometre hat ldıtı dOiuran mnzaıar nm, tetkik ruz. letia Nillıerlne itimat •eren maziden 
J 2 " .. altı 7'm ldlomıetn .. ... amMeJim. llaarnlanıaa lnbjgrJar JaaasWDe ft ne 8Gn1Cle aldılr-m nnet 1eğil istikbale ait olan 
~ dl ...,._ lqlDs liral dtıBellh ...- için blyle ameH, aemereU yollar dokunulmak İsten1yona be hikl1'8.Ji fildrlerimisilı saillmlığıdır. 
V & llllr lialAle 8lllds llllly- aacak tam~ ederim. lfitmek iBterim. Y-1 ~' mUemı· Bizi dtlşürmek için pdqe kadar 
__. awıb9 ... altı milna İ..,ok U- Blyflk vmtclat menhalan dbm mlaJı " W.11 Jaallndedir w biç bir ,ey ppmamJ§ olduğumazu ld· 
rem ds•l11

•• lmhr. Bmnm Ja!'lllDU BiJiik varidat membalanmmdan bi· nlha1ft memlekeCln Oıttsu kunellle dia etmek, lmll:r bir yoldur. 
..ı eh'* ..... ,....., lıuırdır. rlai lnbwrlar«ir. ~ kelime ~ ı.,.. 'Dl8tenuip bir MltVlh tıellladl edecek- Bir hlktmet, hatta yetmiş sene ma· 
&ta '-lr, Pll'8P " alı'e olarak Mr mza b üadar pah.alılıklar Ptlrmit • Tafta olsa 7etmJt birind sene muay-
..... ~ •tın almqor maaan, gibi gösterilen bu fnbiurlan blru Ja· Ba melebtla ,..a __.ı.aberl t. 1ık lllWleden n mua,.,._ bir itte 
lıiıma ~lıil ipe h )t&l'allJZdu o ma- kından mtltaıea eder m•tsT ettlli mali polMlb Ntla •lrmtrl,.; anmdfak olma•ıkla düpaeje mala-:.:;::wM• Pl'i7e iki 8~ mil70R Tuz lnblsa.n baagi memlelwUe yok- •bebi olan bir ptmas yol •titr. dur. Hem memleketi için istifadeli 
. bbr. on .. bir iki -. tar? Ba memlekette kaç ......._.,. hatıra ve ~ pJmi7en tabii w si! de politikacılar için kma yol ba-
m .. •efp tabltlerle im.bal edenbdz. rf vardır, bana ben mi koydum! mtlşldlllt ka.rpsmda mJDf mneuo. gln eHmfzde lnılunan ve yama intlmtl· ••Cilt p;;~erler " dala 7&ltl Tütiin lnhinn: baadrel .. J&Pmak cliyetl m.ldafaa w tabf1e etmit olaa • çıbcak obua meselelerde, fikir •• 
lliılt eı1aa IJef altı 1tb ldlometre tt.oea lstiyfl'Alluf Ecnebi firbt etinden ile· bir lllllftffaldyet JaarA cm- bir o1ank bizc1eia Uba iyi ~ g&i
~ -•ms 197dahWr. yalmz d,,...• nede bet milyon Ura 'fBl':Jatla aldı· Bllttla btı 8Özlerimclea iMi memhLı• tmmektk.. 
iabs ...... •lddetlt haaprler tı.ı. im bir ,m8e9eae;ri J'lııai bet mib'oa 1ıerm.an plmlyeeeii manası ~ lkUMr mnldl lyle bir mah16ktar 
llr. !f'ıe flmendller ~e derlaal lira ftl'fdat getirir bir bale koyd~ ~er P aıdallll'lar· ki, her dil muftffaJriyet clenfJea bir 
Z ~ hlr para mem ba bir kabahat mı.diri TIUbr dmwpm. Senaa18, muhta~ ft g.yıf hlr ikn.e pla ile bealeillr. 
..... A.klmm Npnna abmz. Bö7.le dan resim alıp pmeadifer yapmıyaea. bizzat nzıyet etmek ıp pıtr. Bugün size güntba meaelesl n IHT• 

VAKiT 
Dahilde Hariçte 

l _,.... Kurut 1.SO 
J • • ..oo eoo 
6 • • 750 14.SO 
12 • • 1400 2700 

Rebiülahır 

1349 
Bu geoeki Ar 

Gttnqin tlolrııu: 5,25 - """" 18.45 
AJ1111 ôo1cJ1a : 14.54 - botıı: 22,09 

Namu nldtlerl 
..... o... .... ~ y ........ 
1.17 12.14 11,11 ı~ 2Ul UI 

lllıtlll I 

Dün uamf imaret 23derece ohnt
tur. Bogttn mutnasrt şiddetle poıy1'd 
esecek, hın butatla olacaktır. 

lilr lıMa,a di1111&&Js. Ttlrk milleti la· p. da nereclaı ~ersi al&c:ıbz? Sermaye, &Öd Jmrarmlf, ·~ bli' Jld. •u old11'9 Jçfa yahuz bllb••• flmea•11 ılı bds ..._bhlplerfae !bet Mftskfrat UW.n: lnhlıar llonmıdın dı oı...,._ mDU ~ mD lıt- diler politikur lı:eılnde ak eöylemek Günün miizayede 
.... enel mevcut oı.ı ftZb'et nihayet bir tfban her terecldBUeD azade bul .'1Uİ7etlncle balanda& Hiiktmetla ie> ---L-

Ttltlln lnh'-'ı .. mlt91AJM .. 'aMım mt inllla- etli bir maldte .-.ı praftle ft ~ ait her noktada ye müDaklllMlflU"I 
n.+e• pua 7&P"NJtiretl•fs n ftZlyet.lnde 141. ~ lcki pahalı ge.. ft!I' • kadar par: ile " itimadı nefla T Res!m ahlaa, resim ...... • 

lılr -•mm da tflttba fnlüsandır. 11,rona ~ Silıbatınlzdeıa kaza. Yedi leaedeabed ~ ~ak sö7JlyeMlecelimlze kafi fmaaım bura, yatabne dolabı arllnab9all 
~ tutlarla '* ecneM ~ 'fUidaUad bYheWllwlu Jama ldyeyi böyle hnetll bir mahit ftnhr. Yflklet M6bendis mrktebi mum,. 
~ İllldlıuml denetawt ym. ._.,_L ~ .,. Asyamn btb1lk f'hri, Anaclolam tomJ..nnmıdan: S: J-t.. 

~... ... ~~"~~~ ~ ~-
walva Mrt .O,. Klnti fnhWn: ha,uta Pik al fa&.. tıincldtlt edllMz bir pkllde taW Mr aumtureıd ela ~ ghmo n· T Tophanede Alterl ~ 

.. W tedarik edebllinlıdz. Ta· la )Mlh•ldılr.. yçtı? nihayet hmı1l kOJ'Ull mek IPndlr. nl emsh lılr ftalfemi ifa etmek iste- mektebt aıelyesi itdsalnde (S) adet 
.... • mal Gluak. Tabitle .. .U. da hm "'iD1m i badnka ••tsana Bqla ~fııiua11 ..... dlfer biıl da· rim • buhar kaZl111 m11zayedesi -
..... _ W ..ın. ... arm ol• muhterem ~ eCln bir t8eridtr. B11 hatlar Tin 41PR•ln, Uldt f~ Fıbrfhlar mfldtlr1&ıtlnnden. ~ 14.. 

• llıf llDet lnht.pndaa .. ..... Banıt, f"lfflk, tahanea lnhla;n: Badn 8'bfpoıw; ,. iJk pbeM1i ıainin ~tin ft m.mffer bir lm~dır. .. yeme~ ekmek Ubkl., mtt-
pl • • -Uil·• ....,_..., N 1abi1Bn1aa pek 4111 mM'aıfpmlnMT ıaatJerla Tllrki7e MtiJwtWeri••• .e bl&l!a ifçjlerimfr.e nak.,... - lsunbol IJeeleri mtlb9ya- . 
~ d"811111der. Pabt im mllletm Posta, telsraf, telefoa tnlltan: ft lktlaadea ıAab1 bir DU fttaa m.ltefekkinilr· • at.lmmltJıona. S:

0

l6 
... lıln' lwtahra ma ddwmealn• nm aerı.e.t kaJaaiım.... boetU obaqla- DnleU•tzin reisi olaa btlrlk BeiBi; ,,,A~o 1 
~ .,...,.ıs. lbds. Jfte tnhlarJar tııli&)'lıii ...a :e. memlekıetta ea Jmlelaehk • _.. dlmlımım am namım ba b~ eaıerm 

Kllll'lt lnhhan brettlr. :rerıert 4.._ pdld• ki•°"' c1e m1ııneı ..., htinDette ~etmei: Bu alrf&Dl htanbulda 
BDd IMbnm bea mpa ........., Umaa •w•rlunm ..... JaalV•· .ıthlriae bal .... olQ'Or• Ba ft:ldfemd.ir. Oua yilbek adim ba JM>· Saat ~kisden onı bdar a1aturb 

M • .,. itap • edb'oıAiiD? Bir sOe mlnuebetl JOktur. Liman inhisar- ket en 1IZak h•dutıarma daha pclfden lftfka mfbtahplan arumda zlkretme-w.:'::uı•L~--..-------
Blfa .._ ,....," • _...... için laımdu ftdılaı aı.... ffrletilı Jaaa. bir .miali daha nll''P''I o1a7or. ıaet ~ çok eebri ~ ~ SfJlenM1Linı 
liııl& ... lıılr ~ detildlr • ..._ lıem.ell hl~ lir ~ ftlmez. Ba Yedi ._ eneı __, ıiıeth aJmdlfdım soma .. ıaclılım ... Albza -"Setı;eler 
~ ._ ••hen .._ Wl'IMdla. Bil!- bWUbı bqb 'ft m.ilnbamraa femd aMWk 'Ankara pi Y981tl ......: rlzlsf. ~- ,.cll _.iıimlle~ Alemdar - KUakl• )on ~ 
:;• lnhfwna tatl6atmcla 9kan na. bir meseledir. MaJ1 değil, siyasi değil, Smstadır ft: ..:a maddi ~ftl ... lz bu ·~n yolun bir h8: ~ Hilll _ Vcrdün 

t ww••heuıeye dlptim. Mahb- ba inldmrlar, limanlar daha iyi işler, her sahada bafb beflD& kattettir. ~etin takati lıarfdlule katcbğmı, ~ Elds _ Malet liDemlCI 

.ai • olacaiı WJI detil im fkbt. ıDaDmD Put llaıesl üba blay daha Beş aenechbm Jaarld lfsadat 4i amede alm1Lbllen netlceterfn hakA! EDilımra - Yan eT61er 
w.t.Jea 78Pb& Vaktile bhal edi- 1lCUZ ve li11UU1Jarm ~ bpataj de- şart Tillyetlerfmlıscle denm etUdle a..: mettedn JdfaJetl mahnm olamryaca; ımr..a - lnllbm 
~ QDi ....... .,._ Qlli ..a- _~ ~ ~ kalır ı. feat, W8bae. ;ran _...... bm ta•nar ec1endD& Doln Wr ~ F ........ -.Beyaz esire 
·-..... .... .. .. ....... - oa,ftifa-....... u. oaaü. ..... ia b1'etmiftlr w Jaer ....... fada ~ '* ., ........ ,........ 0.-- - cm.et budur 
~...._ aw aldna. t..H•1 slrlnee ldsarlanaU.. enel, llmanJanta ,.. ip. neeeıar. IDek .,. Olldla b17Je .,.... • ..ter Şak - RamOD& 
.... ..ı .e1aıaa1nn-. hnw• iyi tlüt MıilOe bir tUım ı....,.., i&a BG1J a~ yeıpd, nw lallsaıfan l~ .-m bl.ılk 4'rW ref. Slre,,aKachkl7- Brodvay yddıza 
...... Çlba memleket maUuma kendi idi~ deiD ba memleketin bl;rlk Od 9lniD iktidarı clah~e olal>Dir. 111--liiiilliii-1111!!!!!'9111~---iiiiiliiiiiiillii ... 

v .... •••elı.. mm'H& w et. ~~ emredi· ftı'dlr: 'bJr1 pendffer mansallll, Ba m•mm ..er, Guinhl Ttlrk -n; 
• hMllelrl. 'ftlrlflen lıUu 19rlarch; ,....t eeMlll W'IU)'edarlar, fert nlfastar. JPaJm.ı milli atlfH _. Jetine :raptlfı •:vmz ~ hlP 

..... ..,... ~ v.pı.n. Ttlrk mhaemllleri perdesi •rkasmda eeı.ım. tattıad ~ de her .,... j-enlll, hli' glzelfc1lr. 

Jallla - ll&'tlan. mi ...Uerd• bir.~ pnı. ~ ........ eneı flmeecllfel' hatlamllr. • 
.... ı.ı.a,.ae farkeder. Blldden, IUma tuarnıf edi;yorlarcb. Bu ftZlyet :e. memlek«e TUrk mBletln•• s d kik 
...... 1-e PllP""' pUab ı---. ta lmJtlJmak .......... Jar ......... Tin ....... p. bepa ..mı ........ on a a 
a .. •wılld. -- --·Janta ,... mil· tv. 8*i veziyetteıl elbette dah& in 'll· cli1ft hldiuma laaklı bir ıebetfyet TGk· 
.. ..._.. Mil• "' lak m11,.. JJrur. H. Pabt miteawl17ea dnam. ~ea tur. Ba bMit hlMbt, .. fimendited• 
ft .__ w .,,.,. olarak köyl8 dotnı Bml tee:tdbt Bmaala.nmma iktmacll lra•utlanmıD ftl1lıir zaman, ~ klm
Tı..ı• llı»1• ftdrdl. Şimdi Dd 711a ıir· faaliyeti içğı bu inhlsarlara 111 nya bu aenin tereddtlt edemf:recCI, lliç bir f• 
.. ...,.1 11* ....,_ Uazl w flkli__,... '-P ~ flllllfa d~ atna ma-ir olamıJ'&atı IU bnte& 
•e ı alarak J1rmf het m8TOn dof :' ~ .. ~~!::°1:-: TebJk hu- le bir daha sabit olaeaktır. ola 
..... defn1a Uyll •erbw· Miktar • rna--,n -rlarnıa mtl· Vataaıdqlarlm& eaki bir aüer • 
Q &1'81 ~ ~ itibarile 1'tlde emir olacak hiç bir kaydımız yoktu rak aertn b•lddda 86yUyebllirfıa ki, 
..... ıWel, 7lılde OR Wr. Um.-. lnbl•rlan mtbaakap• OllUn i- fimectiferiD stvaııa atrmeGie be ..a; ..,.. '* ftlldat ••"'- ..... Pt '* .ı-t .._ •luh .. lltbr ld ana berllusl Wr lnadwdma •ldafaa· 
J9d .... Tadf8' ımWe ...._ ola pelMhdu .. ••ehplsn drem.es • 111r .wt .... blayJ.,_.,m. Ufn· 
-.. .....a k17llala. _... ~ ler. Jaeairmız bir taarra daha az bir za. 
t Lk; oıntmau .Dk .e mllbral •- lfte ......... aa hatları haJar. -da bitecek. .. ~ alat:aatl
_,. ....,.... JDlıltellitlir. Baida· du ibarettir. Slyled~erimbin harf. mız kan yan yarıya inecek .e arfede-
~,....,_. ıl&lad• memJebtte :ha- dMe lralanJardan ın8htm bir kısmı ,.. ce11mizi mabD 181'111 elimizde kalacak· 
~ pt'ıll....,. ••ı•IDI aeae ni wqllerdlr. Bu da gayet tabiidir. tır. 
-... Ancwk ,.u _. ..... aldlb- ÇW ._ ftl'IÜer esu iUlluOe ap- Ttlrkb-. yedi .-e enel mncudiye-
-~ ..._ ~ ki. eter batclaJ'I hi· rm Oguı sanmatmmı ~lamak lçia u ıp.ı bitin dQayayt hayrette bıraakn 
..._.. c ™'dlk.1Rıida7 apjmdan ba kouaaftıır. B11 ffJ'lfler Dliltem.acU:ren Tiirldyeden ~ Jlakal iki misli da· 
.._.llııit uu, ı.rtanlmamıt olacaktL takip, tetkik .,.. islah olunmaktadır. Bu ha kunetlidir. 
~ ~ Ammill:u aa• 1i)wektlaiz. ftöle siyasi bir mnn kalmaınııtu Bu bflyilk neticeden sizleri, Edim& 
~ fala eJarak itte ba .... ıaem· Mwle milteh•-lara taaUQk eden u, hmfrli, Erzurumlu ve DlyarbekirU 
hhıtte .._. dahi aealaalıftır· Görll· feml bir tstfbmette telimftl laallnd~ vafandqlanmı haberdar ederim, onla-
)JıL u M JdmaJe ohmeak pyi se- cUr. n tebrik edetlJD. 
~.ldmayede laV etmelrs •em mem- Gtlnla biti• meMlelerbal llize hull- Biz, baha c;tal yanyana cephede ve 
Jilıılt nl&dmm beUlne kan. ft • al- sa etti-. Sizi artık dahili, barid poli- .ana kız yanyua Anadolu yollannda 
~ mu,.tıe de acazluk getinnlştfr. tim ~tba~larile YOl'IDl)'aeafım. hizmet istedifimiz vatandqlan~ıza 

-yll Mmaye S67leclildenmi muanslanmın botuna liyık olduldan ve •adettiğimiz netiee-
Doamn::ı ....,..ı de böyle himaye ptmek için hulisa ve tesbit etmek iste- leri göstermek için yqıyoruz. 

._. kuunulayız. Mahsullerimizi ot rlm. • Sivas tfmendiferı İ§te o borçla ol-

..... pbnaÜ ft dokula olarak a- Devlet masarifnin ana hatlannclan dufamuz netfeelerden biridir. 
tg,;.PUuıaa pmlek olarak sfymlek, olu. milli müdafaa masrafının indi· iktidar mevkilnfn asla teşnesi de· 
~ plıftılwm bir belAdır. rlJ~e dtlnya politikasının ieabatt ğilb:. iktidar ~nk!hıde a_ncak milletin 
Ilı......,.. halla keacli ekmeğini yer, mAnidır. . veldllerinin iümadıle, vazıfe alarak do
.... t L .,4• s1mWfn1 plva· Yaptıjuus ti•••liferler milli vatı rayoruz. Ne kadar sert olursa olsun 
~ ~ .. ._...ıı ft mul>dt det, mDH mldaf~ " milli istikbal za. mlşkl)lt kal'flSlllda vazifeden çekil-19at= ~ c1lıt Uırdnde lmv raretinln gilD tehirini kabal etmtyen mek adetimiz olsay4ı bu mevkU çoktan 
..._ am1mlı. heıe pam1lk besi, doka· ieabldırlar. Şimdiye kadar briçten a. terkederdlk. Bjer bir gUn Jllillet .ekil
-· lldlr4iL Be1BS maldlle un _. •adeli istikraz ile bana temin et- leri iktidar meftflnden bizi affederler· 
ela ;:.."; türf ediJldye kadar Der· mele inıkln 10ktar. Bn aea.z bir fekfl- ae, nefes almak imklmnı •ereceklrri 
le& na. De p etitdll Ekmeği kur· ele inşa edlyorus. Hatlarımız aym za· lçta, tendRerlne yalnn: mlteşekldr olu
~ Jal 1 JC:I M .kartarmai manda iktisadtclir w memleketin iktf- na. 
~ stW P- udJyatıaa w maifeUae Jalmet e&qf lktidar mnldiade pdQr• kadar 

C'a~ ... 
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K'.Üıat resmi nasıl 
oldu? 

SiYu 30 (Va~-k ftldli
mizia lrfİIİ 15 t• plcli. nfabt
lerinde 'Nldl ye meb'mlar ._... 
eli. 1 S.20 ehi kininin JaDIDa Yar

dılar. Beledfye reiai bir mıtuk 
Irat etti, Bade Bat vekillmiz 
kOniye çıkb. Milhim ve tarihi 
nutuklanm irat etti. Ve aak Ü 
aak alkışlandı. Nutuk 30 dakika 
deYam etti. 

Belediye reisi pap hazret• 
lerine Sivasın fahri hemteritiji 
mıntakaaını taktim etti. Bu te
menni pqa bauetleri tarafından 
kabul buyuruldu. 

Saat 20 de belediye tarafın-
dan bir ziyafet ftrilcli. Tirenler 
gece yansı dBneceklerdir. 

Ve sonra paşa kurdeleyi 
"kurtlu olsanf" Sazlerile kesdi. 

Bade istasyonu ıehre bajhyan 
bllytik caddenin küpt resmi ya
pıldı. Bir genç bu caddenin (la
met pa~ çaddesi) olarak tevsi
mini rica etti. Pap hauetleri 
bunu kabul ettıler. 

:;eyyehlır 

lngiliz Landırah bir Jatla ıelı
rimize Yunaniatandan dOn .ekiz 
seyyah gelmiştir. 

yat limanda dlSrt gtın kıldık· 
tan sonra Yuaaaiataoa döae
cektir. 

V uıta delil gaye 
olmalıdır 

Harioiya vekilimizin beyan•tl 
Hariciye yeldJimiz Teftik 

Rlftl B. deYletlerin siliblanma 
Y&nfl baklanda fikrini 903'• 
ıaetecileıe .. be,uatta bo
luumt11lur. 
"- De•letler aruanda millla

.lanma ,_... durdundmadıkc-. 
milletlerin -emniyebizliiiai idame 
eden flpbeli haller Ye t•hım
mllll qan matalebeler iyi niyeti 
mllnakap Ye mtlzakerelerle birer 
birer veya toptan halledilme
dikçe, daima ibtimai dahilinde 
duran harp tehlikesi Bnibıde, 
sulh zamam bir ne'ri ihzarat Ye 

istihzarat dewi olarak kahr ki, 
bunun b6yle olması zaruridir Ye 
yazıkbr. Hlbuki aulb onu seven• 
ler için vaııta değil, bir gaye 
olmalıdır. Ancak takdirdedir ki 
tiddet ve tahakküm t..olleri 
yerine müsavat ve muhabbet 
umdeleri yerlefİr ve bu suretle 
hep birlikte çahııp m lletleri ve 
beıeriyeti daha iyi bir refaha 
erdirmek emeli mOtterek hedef 
olur.,, 

1 aelenler, gidenler 1 
Bir mllddetten beri lımirde 

bulunmakta olan mUskirat inhi· 
An umum müdnrn Asım Bey 
dOn ıebrimize dönmüıtlr . 

Bir mUddetten beri şehrimiz• 
de bulunan çinli edip Sorbon 
darülfünun mliderrislerinden Şeng 
Çenı dlln Romanyaya gitmi§tir. 



o Bulmaca o 

l!vvelkı bıılrnaumınn 
hall.,Jllmlş ıelıJI 

ı 2 3 4 ' 6 7 8 9 10 11 

BuglJnktJ babnacamıs 
Soldan ui• •• yukardan aplt 
ı - Ltuıbalda bir ~ (U) 
1 - Bit çalgı (!). Aramak rmscannan 

Mftfj ($). ~ (j). 

1 - Pnnmm dolt ~). 

' - Uza\iık nida9I ('J). Ga... ca). 
1 - Orta ~). cefa (3). Msf, •). 
e - ADalsa Camide. şükran bomı 

(5). .Beyu ar (5). 

r - FrailSlzca dost (~ Bir muharrir 
(3). TMU •. (S). 

8 - Hatırlama nidası (2). 1'.tkek (t). 
9 - .Aıb (8). 

,. - ~ • dk6tr._ n :. 
pm. (I}. !b; (J). 

M - Y.U.mııık ._ 
ÜslltldırT Met rJıulllbden "'8 Jwp

lllllh Ihsan. 

Doiam Ye Kaclm babth1'111n 
mfttehs 1 

Doktor 

Hüseyin Natit 
TDrbe, eMi Hil&liahmer binuı 

No. 10 Telefon: lst. 2622 

A1.üP.ssif bir ölüm 
Askeri ve mftlkt bir çok mek

teplerde muallimlik J•PID&f olan 
tedriutuıda g&terdidtf ciddi
yetle iftı1ıar eden kudemayi u
keriyedu mGtelc•it Miralay AJi 
T emk Bey Yefat etmiftil'. Cena· 
_. buırliıı .... ıs ı. • ......., •. 
de Selimiye laamamt cadclelinde 
namazgtb lıarpamdald 46 na
maralı haneündea ihtifali lbime 
ile kaldınlarak cenaze ••mazı 
Selimiye ...U ıerifiade hatlel
eda K.aca Ahmet ._ ..... 
defnedileeeldir ..... keda-clide 

ailesine •bn eemil 8-n ba7&1Un. 

Seyrisefain 
•rte eceMlll: Gtlill u,rt ~· 
leyetfa Uft ~ ....... : Sirkecide 
tlhardar zade ham illa.da T e&.ı.c.t7 4C 1 

iz.mir aür'at pod•aı 
( GOi.CEMAL) wpwa 1 

EJlll ,..,.... 14,JO da 
Galata nhbmaadıa blbnk 
...... w. ismin ıid«ek ft 

brpmb. 14,30 da lmdırden 
kallıuak peqım!:ıe abahı 
ı.· ....... 1 :! 1 

V..,.tla =· ıl .. 
0 rkutra "asbmt mıwuttw. 

Ha .... ekip· .-hW la' n u 
..., ..... 1 ıktlr ....... . 

8-eJ!111-950tartWacle '""• , .... 
br. llllt_._ o sin lem 
n6lldlilae aelmeleri. 

1 E,a pwrtıd T...._. 
b&lncl po9tam yapıhmyacakbr. 

ra ._.. ••'*· A...ı -Mil 
Halt " Bndlord ~ emcta,f '9cudje 
bbul olıma Plw tllll 1ılfdt 9D Qa.. 

laa On• rtbtım h .... Am .... wıtıopa

Ios ..e Uskltle npar aeeDft:SiDe miı

NCUt. 

Karacabey Hara51 Mü
düriyetinden: 

Ketif bedelleri zirde ...bur.. ~at • ..-... !im taıM w mlıla· 
Mf cumarteai günü 8aal OD bette .. l • ..,. ...... p ... ...., g. 

aalile Te ayn ayn m•imbeaya TU .............. =' •k, laıtif 
... UIDI i&mek .m,eaJeria Her afiD Hllla ..... !; ıafm miraca-
allaıJ Ye talip olenlum da teldlf ~- .a -""Cm -.ıt• h• 
- Ye ,;ade yedi baçuk aiahetincle - - •••••• ini ilen lhiale 
dDi mm.nen Yakıtta Hara merkelisic1e han- 11 ' aluı Jla1911u 
llln ohmu. 

1-Bir ta~ dm 
~-Bir;ı..Jrha!M 
S - T«litane 
4 - iki memur ..t 
s - • kOJUD ..... • UMMe 

mevkiinclMi aham tadi-
len ift!UI 

Lıtff. f 1 /' 
u.. 

9'11 ••• SllO 
~ 

Bıl.yilk Tayyare P~taagOftf 
9 'ltftCU T enip 2 inei ketide 1t 

lylal 1930 de . 
Kepdeler, VUiyet, Şehremaneti, Deftercl.bk, it, 1Jrut 
Ye Osmanh bankalan mtırakıpluı Ye halk butwaucla 

yapıhr. 
. 

Bifyiik ~ 31,000 liradtr 
Her kefidede çakan D111Daralar telaw dol.M lr-mu. 

Bursa Ziraat mektebi Müdürlüğünden: 
Kayıt ve kabul şartlan 

· 1- Mektebe Orta mektep mezunları bila 
müsabaka alınır. Talipler mektebe alına
cak mikdan tecavüz etttiği takdirde müsa
baka ya tabi tutulur. 

2- mektep leyli ve meccanidir. Birinci 
maddedeki evsaftan başka mektebe gir
mek istiyen efendilerin aşağıdaki şartlan 
haiz olması 13zımdır: 

A- Türkiye tebaasınqan olmak, 
B- Sinni 19 dan yukarı olmamak, 
C- Vücudu ziraata miitahammil olmak, 
D- Sari hastahldardan salim olduğunu, 

musaddak tabip rai>onı ile. tevsik etmek, 
E-Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal maz

batasını haiz olmak, 
s- Bizzat mraatla iştigal eden çiftçi ve 

arazi sahibi olduğun11 tevsik edenler ter
cih olunur. 

4- Kayıt ve kabW ~ Teşrinevvel 
bidayetine kadardır. Taliplerin ya doğruca 
mektebe veya ziraat, müdir ve memurluk
fiirı ve mülkiye memurları vasıtasile mek
tep müdiriyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesa-
ikle ha istida möraacaat etmeleri lazımdır. 

5- Daha fazla malfımat almak istiyen-
lerin mektep mödiriyetine müracaat et
meleri 13.zımdır. 

Ameli Hayat ncaret ve ı.ı .. n mektebi 
Madürl&iGnden: 

laahal wM;eti amwl meı Del tar ' md• _.. •• 
ıc. .. Erkek Amel Mafat mebeplerf .. cWa yeniclea ...... 
" .. edilmifth'. T.W mtMdeti clart anecllr '" teclrilat 
Fra.,.zcacbr. 

TaleheJi ecınebi mektepl.wen Yirelle kıl.- '" ucu 
praitle en ima •••nda hem Orta tahiil Yermek " hem 
ecnebi liılanmı 6gre•-- tiaaret hayabna ablahilecek malemab 
ftll'lllek rMk•c:lile 991• itb- mektepı.de ~ Fnnmc:a 
liwNrile beraber tngiliıce " Almena & 2

....,.._ Wri ele 
mecbmidlr. 

Tabail lc:reti (50) Jiradu.. M~ p.Mlmek idn • 
mektebi biinDit olmak lhımdır. 

Kayt muameleli 15-8.930 da hatlar Ye cumarteai, pazar
tesi, çartamba genleri mektepte icra olunur. 

Kaz Amel! Hayat mektebi: Döyunn umumiye kartmnda eski mtUkiye 
mektebi binası. 

Erkek Aaıelt hayat me.ktebl: Cataloglundı Kız Orta mektebi yanında. 

Robert Kolec 
Kolec iman - Ali mlbendia lamu - &naJİ brluı 

Mer .,.,...he " cama glnleri ••t 9 elan 12 ye bd.r 
._caat lıab11l olunur. Yerler mabdat ;...ı 
,..~,,.,....~; .... ~~f""""ı "'" 

- -~---· -- - .......... 4 _ _,,,, 
ta'flİJ& ..... 

PiltlJl60 -"""~ 
NtlmmMi ~e 100 iulet 

illDe lml1llU .... ~ 
imale talip aılanHva pey •· 
~ ile birlillte 1-9-990 ... 
puarteel ptl IUt OD hefte 
plyanp~ ...... ... 
idi tanare mlba,aa komi.,_a
aa ıınlncutLm, 

Rontgen 
• maa1eae " teclni 

T.IUntl 

Kadtköylnde 
Bahariye atddeai Siren-- P.t. 
ainemuı mM1Dda No. M. 

Cumadan b.,ka berp 2 clea 
IODl'L T elefoıı Kadika, 149 

Doktor 
Ihsan ŞCık.....-ı• 

Sbıırl- a....ı,w- •• l ,.,. 

c.m. .. pumln muda t - e 
bc11r Tepıbafı 71. Tel. .,.. J 

-. Kadatöy 49 -
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V A K 1 T l!;J [ D~vıet Demlryollar• ıı&nıar• J 
çük ilanları At•tıda yazıh malzeme pazarhkla satın alınacağmdan taliplerin 
"• ,.. Wjl .... u, 3-9-930. çar~mba ııünU saat 9 dan 11,30 a kadar iabatı ricut 

50 adet 
50 Kg. 

200 Kg. 
50 adet 

Plümo (yerli) 
Soba boyası 
Plombajin fklll'fUD tOMa) 
Enteriiptör 10 amper 
Tahta pater • •••••••• Tartf'e ••••••••• etmelen Ye fiat vermeleri ilAn olumr. 

: n....r-LL °"" Jtl : 20 adet Kopya hrçuı 1-115 • ı ~~ • ~ 
: 2 • • !lll : • • • Ji-tM 
: ~ • • ti~ : ~ .. • • 2-tM 
: 4 r~ : 50 " .. • 3-'lllıır • • • • 15 il-. ~ 
: ,,,... .......... : .. _,,. • ..,. ....... B. 
: c..- Am'8r <-*"' 100 : M • Be,,. 1r....-..... , .. , ıt-D 
: 10 dda) IMn edil- : ~ • ,. • • ıe.g 
: mele ilaere malda : ~ : ..... ,,." ....... .,..için: ıs .. • • • ·-
: '*~ m.clDNl1 

: 25 - ....... ..;. 100 ;.. llll8 
• 4 .un geçea flblana lula ~mn • 2S 1.,. 
: için 5 er Drıl1 zammoJuııur. : " " • ,_, 11 

• 2 adet o.a.ow ._ ··=·er: '•N'ft . ........................... -..., ......... --~ 
Kirahk - Satılık 2 • • ·• • lllKO 

Kinıhk daire - Ankara oadde- 2 " • İç • ıtılJO 
-.ete •• ,. ......... ·~ lııe ,... 2 " • " .. -
ı.e laihumı elverişli mtisait şenide 40 ., V emik hrça.ı doma lalı 10-8066 '* daire kınlıl:tır. Ankara caddesinde S0 

" " " • " ,... 3-:-971 ~·-- .. llpaBe8'ıe IDllaCMt. 50 ,. ,... ....... fw:• -- J.M.2 
~ ıabyorum .- 500 ,. Tak• bad- fvıaaı 

ftnelin üst beşmda Şahkulu Deyirmen ıoo ., Tenekeli tutkal fırçası 2-412 A 
IOlı:ak Beyker apartımanı k&rflslnda Haa 300 
Seyit apart. No: 5 20 " Dikistrin fırçam domuz kıh 18-304 

Sabhk hane - $eımde bttında 
Çakul'Çefme yanında Tafhan arkuında 
Marmanya nezaretli 9 numaralı b~ oda 
Yemilftemiltdı mücecldet ktlıfr bant 

Mlhtar. içindekilere müracaat 

Mlltderrik 
Biçki dlldt clenleri - 18 se

Dllltk tecrUbeli usullerle ders almak iste
JIDJeı1n Dinnyolunda Biçki yurdunda .}Q Bere mllracutlan. Tele~ 2038 

Mlracaat e'Vi - Her işe mn· 
11hıau meınutlar sevk eder her şeyde 
-..at tellllllt gGatertr. 

Allbl,.- bmı Gtlata, mtiesstai 
Ferle 

S.,,... Tnr1' memur iıtiyoruz 
YttMC+mz muameleye göre avda 

90 lh'tdan fazla lı:azan abilii' siniZ. · 

İstanbot dCltdtı.DdJ Vakıfhan tçlnde 
~Tesriat 

MINcaat evi - Her nevi ta
lılbat.; b8r lıtandan tetc:OtDe, ft emlik 
br ve idaresini kabul eder. 

Galata Kredi liyone Aleksiyadi han -Ticaret işleri u-
ınunı müdürlü-
"' .. gunden: 

Tlrki1ede hayat ıigorta lı-
1-.ıe çalıtmak Ozere kanuni hn
..... daireeinde taçil edilerek 
.,..... fdyet baHad• bulunaa 
Boz • Kart Terkiye umum sl
IOl'la firketi ba kerre mllra 
c:.atJa Ttlrkiye Ziraat bankuı 
A11onim Şirkethlia , • .- U· 
111111111 M8d8rllljilnil ye gerekle 

lll•Yatt ve ilerde açılacak ıube 
~ aanthklanm flrket ıaamına 

ha,at a1prta iflerile mqgul ol
llla1' Ye ba iflerdeD doiacak 
da..ı.,c1a bltiin tnahkemelerde 
llll4clei, mllddaaleyb, ve üçOncft 
talua aafatlpile ham bulunmak 
Gzere acenta tayin eylediğini 
bildltmiftir. Feyfiyet mgorta tir
~ l.ıtİI ft mttraka~a11 
hakknıdaki 25 • Haziran - 927 ta· 
rihli kanun hlklmlerine muva· 

~ glrllmfif olmakle illn olunur. 

~ ~ ıalfOt •tebı mDdfJ
f'IJldinden: 

1 - lklMI ı.tibanlanııa ey· 
lllllba l>hüaci g&nllııden itibaren 

~-
2 - ICaylt ,.. kabil muame-

lesi .,._. birinden onbetine 
lcactar tlettlm edecektir. 

3 - Kabil 1erattf:- D&t ldt'a 

metre e..li Ye dııp hele1»ttr telli IAstik hortmn 53-~ ef>•a .. 
dınca ıo metre 12 almomer 

28 " ~zli i~ ve dlfl helezoni t~i la.tik aort.um 53-35 
eb adında 10 metre s atmoıl 

t sL..t p er. a01: eron aaatl 
ıo .. Dıvar temaoaaetre.1 

500 Kg. Beton anne bat tel 2 ..,_ 
S K&'. Mutik manaaae& 

10500 Kg. T. demiri sOx 80X9 
1 OO Kg. Dört köte bqlı tirfon viduı 8X80 
ıoo " ~· köşe bllflı avata 100x718 
72 m. Yelken bezi (yerli) 
5 Kg. Pamuklu aalmaatra ıs mim 

ıo • OrGlmemif kordamyabt S 
10 • Rapt için &-me ıı..un ~İma1tra 10 •im 
6 Kg. Grafit dibon 

10 • Ôrülmlif kordamyut 10 m·m 
4 adat Galvenize au kuva11 (yerli) 

4o m. Bez hortum SO m-m. 
4 ,adet !Aıdıdı..ıdıbi Mllclıiı 
3 • . ~· trea andaja 
~._. ! • ~&Mvarct «yefl* o.soxo.so 

• " lıllnk " 200 •·• ddık lcatn 
2000 Kg. MDıaa•f kite demiri 50)(6 •-• 

ı adet Alkometre 
1 " Araobao\re&o.e 
1 " ldı-ar talalil aantlrifuj aletl 
1 ,. Cam 11'8 50 o-m Dl 
6 ,. Ponela aıuahak ı.tı 
2 Kr. Brom içba kayıaak tozu {btlmune gibi) 

10 adet Ftaaçh dikme bora dinefl (90) derecede 40 m-m 
320 m. AmbUfttmanh dllane boru 40 m-• 

2 adet "" Tana 40 na-m 
2 " Para•- yerli 
2 adet Şapka uacajı •rakb {yerli) 
6 " Defter etajeri {,.rli) 

25 " Adi •anda.,. hezaran ( li) 
1 takı -k -..1- yer m (;:~en -- talumı 1 lrwpe 1 keltak 4 l8lldalye 

6 adet portmanto &eli 4 (ç~orelli) (yerH) 
4 •• Jatorla dola~ klç&k ikl cepheli ye içi çekmeceli (yerli) 

1000 Kg. Yassı demır çember 25 _, 1_;.1eı. 112 mim soo " u •• ' IUllD _,.... 

1 2 
• a-.ıballj için 20 mim senitlik 

.. mim kaha 

5000 ·~ ~ ~ pula (•Omuneleri ftr) 500 a -.....,- bleaıi N. 2 
~ •• •• u 
•uv • " N. 1 
10 .. Kvpıt mememi çift 14 lit S " Karpi el re . t feneri o,500 Kg. 
5 adet Kontio&Dtal •akine ı•ridl 
1 " Liatik duaca 

12 m2 Turuncu cam ı.oooxo 600 
9 aclet Kalameço kabl ' 
1 " Sabit bıçakh nqter 
6 .. Kan keı1r1ne pelllf 

1 " Madeni idrar eondası (erbk " kadm) 
1 " Dil baalnısı 
2 " Kanallı cerrah bıçağı 

ı adet Cerrah dikit ijneai 
ı takım Areometro takıma 

70 Kg. Kurıun llvba 2 m-m 
1 m 2 'liatik llvha beaiz 2 m-m 
4 adet El dal malcaaı 

20 Kg. Biyango 
1000 Kg. Mermer kıratı {yerli) 
100 M. Vaifonlar i~in lineleom •llfUlba 3 al• 

"nko 

95 N 

4' .. 
74 .. 

125 " 
10 " 
56 " 
10 • 

218 M. 
1110 adet 

1J60 • 
2116 il. 

9 M. 
2JO adet 

s • 
100 • 
220 .. 
10 .. 
50 • 
2 • 
ıq • 
ı4 .. 
4 • 

500 "'· 40 ıc. 
20 • 

140 adet ...., . 

Nipel 
Grif 
Poraelen pip t~ ıWm 

" " 18 " 
TaYan içia roza• çiaai 
S&portlu poraelen bolal&- MR D 
.Be.gman borusu ıt mllJJ. 

• katuau 11 mim 
,, krofMİ 11 m/m 

Petei bonm 14 mim 
,. .. 18 .. 
" diNeii 14 .. 
.. • 18 .. 
• k1dMa pY...ıak 14 •im 
.. çift krOfe&l 14 mim 

Hattı bafti itin .... 16 • .,.. 
T...ı tablo8U için sigorta~ 
A... lliempana (rtJlll) 
Kltlk bat,......,_. 
YID ba'tllniye (r .. ) 
M.hntiflldlrbaJ•..-. .... ... 
ı., ... tonNo. o 

• • 2 

1000 .. " .. 

1 1500 ,. Klrek Mp1 

306 " v.,,. .... lallkıılc 
tı ,. Tahta kanape } 
ıs ,. Odun baltua ,er11 
50 Kg. Bilet kurfQD 

1700 M. Bakır izole tel 1,S m~2 
} 

1100 " .. " .. 2,5 .. ,.. 

250 .... """ .. 
200" ... ,.6" 
Saat 11, 30 dan sonra fiat kabul edilmez, iaı..t aı.6 9S) • 

ter pazar, pazartesi, salı giııleriııde mübayaa kaamına mlıwt et
melidirler. Paurlıia arzoluaan malzemeden 7erli bulmm .-.m i
çin iıtirak edecek taliplerin nümunelerini beraber ıelk ahri 111-
munem yukub"lacak te~lif ayn kabul. edilmiyeceii illa ol il& 

-tL .. • 

Kereste tüccarının 
dikkatine 

Devlet Demiryollan Te LimulJan Um~mi lcfllNllfadea: ••iM 
memleketlere ihraç edilmek ve Haydarpqa, 0.rlw, bit, •• 
iatuyoalanna mllrettep olmaJa Gaere DeTlet o.m&yah .... -
!edilecek kayna ( glrpn) kweatuinin tam tarife Dalrll ..,...,..._ 
% 50 si ikramiye olarak iade olunttaktır. ıs eyllll 1930 tuiblaclen 
sonra tatbik ohmatak oları bu ikramiyeli tarifeden lalfacle eclhı MI 
için, kereatenin harice teYkedilmif olduğa, me'fl"Dde .....,_. 
tesellilmilndn itibaren azami altı ay zarfında teftik eclleınk .... 
miye bllebinde bulunalmahdır . 

Fazla tafaillt i~n fıtuyonlanmıza mlraeaat edllme1i malllaer• 
tllccarlarımızdan rica olunr. 

* * * 
Devlet Demiryollannda tenzilat 
8 Eyini 1930 tarihine diifea puarteai plDGn ••at -......

baılamk Ye 17 eylül ı930 çarşamba gtınilnlln aaat 24 dünde bitmek 
Gzere on gün müddetle, Devlet Demir1olhannm, SıYu ile doln 
muva..ıa. buluau her baagi bir iltaıyonundu SıftA pip di
necek yolculara gidip gelme bileti a:mak tartite % 60 temıltt 
yapt1•cdbr. 

Biletlerin aw:let kısmı, yti••~ bu teaailAt mBddeti içtDcle S...'tla 
kalkacak katarlarla bunların devamı katarlarda muteber oldojmı
daa yolculan:a gidif •• cllnilıf ghlerinin ona g6re tayin bayrulm• 
ilamdır. 

Ta&Ult içiıa iat•yontanrnıza mftracıat J,uJl'Ulmuı m11htwea 
halkımızdan rica olunur. 

* fr * 
1000 tOD yerli çimento kapela :r:ar& rnlnakaaıya konm'dffaı. 
Mllnakasa ı5-9-930 pazartesi g&n6 saat 16 da Ankanacla O... 

Jet cı..iryollan idaresinde yaptlacaktır. 
Milnakasaya iftiralt edeceklerin teklif mektuplannı " mataklıat 

teminatlannı aynı günde saat 15,30 kadar münakua komİ8)'ona 
kJtipliline ftrtaeleri IAtımdır. 

Talipler mDnakasa ıartoamelerini bet lira mukabilinde Ank$
rada •e Hayclarpqada idare YHaelerintl• hdarik edllef>ilirler. 

• • • 
40 adet mGbendft Ye 100 adel amele çadın kapalı ıarfla mil· 

nakaaaya konuhMlftur. 
MDnakasa 13-10-930 pazartesi gflnü uat 16,:30 da Ankarada 

De.W Demiryellll'rt lcla"9iftde yapılacaktır. 
mftnakuaya lftitalt etlecefderhı tekltf mektuplanm ve muvakkat 



Gazeteye g6.1dertlecet mcktuplann tızcrlae idare içinse [ idare ) yuıyı 
alt ise ( Yazı ] !tareti konulmalıdır 

• ..._.. ......_a ........... ~ _ ........ _........,. ..... _ _...... 

kayla b._ .... l1lalan. ... ~. t •·· ........... ..... 

Evveli SA YFlYENtZ sonra EViNiZ 
için uzun Ye kısa meYceli harik~ide . •. . .. . 

FILIPS 2802 · 
Radyo Makinesi 

Elektrik cereyanı veya pil ile itler. 10 ill 2400 ·metre mevceli 
iıtaayonlan alır. MOst~ma ve gayri kabili · kıyu 

Kuvvei tefrikiye ve safiyet. 
ı ' 

Gramofon· Plakl8rilıızın 
Sesini yilkaeltmek için bir tecrilbe 

HELiOS 
Moessesııı 

Galata Heza · 
ran HanN. 14 

fiılılı 401 
Edirne Kız ·Muallim mektebi 

Müdürlüğüriden: . 
Mektebimiz birinci, ikinci ve 6ç6ncti ıımflaruı ikmal imtihanlan 

1 T qri~ievvelde . b~l~yacaktır. Enel aelen talebmin kabul olun-
mıyacağı ilin olunur. . 

·---------
teminaUannı aynı gtlnde aaat 16 ya kadar mllnakua kltipfiiine 
vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa prtnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaıada idare veznl!liHntl•n tidülli eClel>llüter. - - -* * • 

400 Ton rezidü yağı kapalı zarfla mtlnakaaaya konmuıtur. 
Münakasa 17 -9 - 930 çarıamba gtlnO aut 16 da Ankarada 

Dev:et Demiryollan idare.inden yapılacaktir. 
Münakasaya ittirak eaeceklerin teklif mektuplanm Ye muva

kkat teminatlarını . aynı gOnde aaat 15,30 a kacfar mlhıakua 
kitipliğine vermeleri IJzımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpapda idare eemelerinden tedarik edebilirler. 

* • *' . 
G. Lüther fabrikası 1902 mamulibndan 180 beygir kuvvetinde 

çift inbiaatlı bir adet buhar makinesiyle diumoau ' 18.9.930 per
teınbe gilnü saat on clörtte aleni mllzayede ile aablacaktır. 

Görmek isteyenlarin beg6n H. P da elektrik aantrabna ve 
almak isteyenlerin de muayyen gtlnde H. P mağazaama mli
racaatlan. 

* * * Muhtelif çiviler, perçin çivileri ve galvenize aaç kapaL zarfla 
mftnakasaya konmuştur. MOnakaaa 13 birinci teırin 9!0 pazartesi 
gilnü saat 17 de Ankarada Devlet demir yollan idaresinde yapıla
caktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
teminatlannı aynı günde ıaat 16,30 a Kadar münakasa komisyona 
kitipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa ıartname1erini 5 lira mukabilinde Ankara 
Te Haydarpatada idare veznelerinden t~darik edebilirler. 

.. . .. 
Bakır, pirjnç. kurıun, çinko lavha ve ~boklar kapah zarfla 

münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 13 birinci tetrin partesi glinll aaat 16 da Ankarada 

Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır • . 
Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvak

kat teminaUannı ayni gilnde saat 15,30 a kadar mOnakaaa komi
syon~ kitipliğine vermeleri lizımdar. 

Talipler mfinakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpap idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 150 ton a-az, 50 ton pis gaz ve 40. ton benzin kapah zarfla 
mOnakaaaya konmuttur. 

Münakasa 15 eylül 930 pazartesi günn aaat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayna gilnde saat 15 e kadar komiıyon kltiplijine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler mOnakasa ~e~amelerini bet lira mukabilinde Anka
rada 'ft Haydarpqadaki vemelerdea tedari" edebilirler. 

= SAVISI HE~ VEl\DE 6 KUJ\UŞ = 
MATBAA VE lDAREHANE : 

lSTANBUL. Babıali. Ankara caddes nde •vAKIT YURDU • 

Tel • ım ( iDARE qLEltl) ım ( YAZI IŞLIJtf ) T ...... t VAICJT • r .......... .. 

Ankara Gazi Muallim .. 

nıektebi "ilk :. kısnıı1ıa 
ti " • • • 

girnıek istiyenler ıçın 
imtihanı 

Ankara Gazi Muallif.n .mektebi· müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin ilk kısmına bu · sene imtihanla talebe alınacaktır. imtihan 7 Ey· 

lül 1930 tarihinde Anlarada Gazi· Muallim mektebinde ve lstanbulda Erkek muallim 
mektebinde yapılacaktır. imtihanlar şifahidir. untihaıılara sabah saat dokuzda baş-. ./ . 
)anacaktır. ./ 

il· - · imtihana girmek istiyenler.de aranan şa'rtlar şunlardır : 
1 ) On üç yaşından aşağı ve on ~·edi ya~ından yukarı olnıamak. 

· 2 ) Bedenen ve ruban hasta, malul, sakat ve kusurlu olmamak. 
3 ) Tam devreli yani beş sınıflı bir ilk mektepten nıezun olmak. 
4 ) Türk tabiiyetini haiz olmak. 

111 - Yukarda yazılı şartlan haiz talipl~r 6 Eylül 1930 cumartesi akşamına ta
dar Ankarada Gazi muallim mektebine ve lsLanbulda Erkek nıuallim nıektebiııe· ıoo
racaat etmelidirler. 

Y~se~ mektepler 111/Jta,aaJ ~o- p T T u M L d 1 ğ rl. · ""''~:.:~:;:: için 300 •e- • • . • • evazım mü ürü nuen: 
neke gazyağı kapalı zarf IUl'e• Telgraf fabrikasında imal olunacak pil mevadı . ipUdaiy~IİDden 
tile mllkuaya konulmuftur. 16 olan 5,700 kilo humzu aani manganez ile 4,600 kilo grafit kap-1ı zarf 
Eyllll 930 aalı gthıtı ... t 16 uaulile mtlnakaaaya vazedilmiftir. Yevmi münakasa 15 eyllll 930 tari• 
da komisyonumuzca ihale edi- hine mO.adif pazartesi giln0d6r. T sliplerin prtname alıuak Ozere 
lecektir. Talip olanlar ytbde ,e- hergGn ve mllnakuaya ittiiak için de prtnamenin OçilncU m~ddeain
cli buçuk depozitolanm Fmclıkhda deki aarahat dairesinde kapadilımt memhür teklifname ve temi
Ylbek mektepler mubaMbe- .. tıarmı tevdi e1lemek bere yevmi mUnakuada saat 14 de kadar 
.ine tevdi ederelt alaca1r1an • 'lenipostane mftbayaat komisyonu riyasetine mntacaatlan. 
liiE1iüiii ilifDi ıçme ~ 7 c ç, c' !09 ' , , ne "7 n=rıt. 

1arc1ı. Şartnameyi girmek iat.- PTT UM Levazım mu·· 
yenlerin ynkaek muaalim melde- . . • • ' • '· • -

tebinde yllkaek mektepler mllba- d. ı · x-. n de 
JU komisyonu kltipliğine mi- ın 15 l n • 
racaat etmeleri 1'mmdır. 55,000 adet 1, 2, 3, numaralı deminiz ve 15,000 adet 2 •e 3 
BARTIN ıı::P:S Postası numaralı demirli pos:aien izalat~rle 6500 adet iki İıevi bakar man-

AYDJN vapuru p . fOD kapab zarf usulılc milnakuaya konulmuıtur. 
ı Eyliil azartesı 2-Mezkdr malzemenin 16/Tqrinievel/930 tarihinde ihalesi 

Sirkeciden hareketle Eretll, icra kıbnacapdan ialiplerin prtname almak için timdiden, prt-
Zonguldak , Barba, Karacafile uamedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek olan t ,.. • • • fn~me ve te
•e Cideye azimet ve avdet mfnab ibtiYa e.decek mübürln zarftan tevdi için . ıczkiır ,tarihe 
edecektir. müsadif pertembe gilnü, saat 14 te latanbulda teni' postanede 

Tafıillt için: Sirked salona inübayaat komsiyonuna mUracaaUan. 
karpaında Nizamojlu Han No. 2 
Telefon: lat. 354 

BA 

7 500 tonluk lüks pc:>Sta vapuru 
•PATRIS U. 

! .Eylül da saat J 7· de limanımıza 
gelecek ve 4 Eylill Perşembe g(inü sabah 
sut J O da Galata nhbmından ~ 

PiRE ve MARSILYAYA 
baretet edecekdr. 

Bilumum limanlar için yolcu ve 
emtiai tüccariye kabul olunur. Pireye 
vanş 5 Eylül saat I J de. Marsilyayı vınş 
9 Eylül saat 17 de. Pire ve Mırsilya için 
tenzilAth fiyat tatbik edilmektedir. 

Müteakip saat seferler: 1 J, ve 25 
Eylül tam saat 1 O da icra edilece~tır. 

Umumr ııcetıteleri: Anagnostopulo 
ve Siskidl Ç{nlli nhum han Galata 
Beyoğlu 2612·3. GaJata ve Beyol'l u 
için bilumum başlıca seyahat a~ente· 
leri ne müracaat edilmesi. 1 

Matbaamua Relen tstrler: 

Muhit 
Muhit buav harikul!de denecek bir 

kapak içinde çıktı. Bu kapak Gazi IJaz. 
retlerinin renkli ve yaldız çerçıveli bir 
fotoğrafisidir Mündcrecatı arasında bil· 
hassa yeni fırka, lisan mes'eleleri, edebi· 1 
yat kongresi \'e yerli matlar sergisi hak
kındaki yazı çok kıymetlidir. Muhit 
yerli mallar sergisinde bir pavyon ıç

IDlftır. Bu pa,1·onda sergi müddetince 
Muhiti satın alınlara meccanen yerli 
mallanmızdan güzel hediyeler verilmek· 
tediT. 

Bu ay 'ıkan MubJti mudakı ,,ku· 
yuna&. 

120 ton maden kömürü 
münakasası: 
..AJi Ticaret mektebi müba..:. 

vaat komisvonundan: 
• J 

Mekt'ep kaloriferi için alınacak 120 ton kriple maden klmOrll 
15 - eyllil • 930 pazartesi güull aaat 6n bette ihalesi icra olunmak 
here kapalı zarf usulile· mOaakasaya vazolunmuıtur. Talip olanla· 
nn prtiıameyi görmek üzere berglln mektep idaresine ve mllna• 
kasaya iftirak edeceklerin de şartnamede yazılı olduğ'U Ozere te
minat akçelerini mOesseaatı iktısadiye mubuebeciliji veme•ine 
teYdi ettikten sonra yevmi ihalede mektepte mntqekkU okomlsyo• 

numuza müracaatlan. 

YükSek O_r_m_a_n_m_cktebi-Rcktör-.. .. 
ğiiı1den: 

• t .. 

Erzak ve]evazımı saire mü-
nakasası 

Mektebimizin er~k ve levuimı aaireıi kapalı zarf ~e mGaa• 
kasaya konu'muıtur. Taliplerin ıartnamelerini g6rmek Gzera berglD 
milnakasaya ittirak için de yevmi ihale olan 17/EyliiV930 tarbine 
mOaadif Ç8J1amba günii saat 15 te Defterdarlık binumda mDer 
ı~tı iktisadiye mübayaat komsiyonuna gelmeİeri ilin olunur. 
___ ....._ .. ,..,_.,_._.+ l IMllllA 'ti 1- -

Mee'al miidiir: Refik AJımet 


